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V Mníšku pod Brdy dne 7. 5. 2020 

 

Záznam o poskytnutí informace 

 

Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tento záznam 
o poskytnuté informaci: 

Datum podání: 22. 4. 2020 

Žadatel : *** 
 

Obsah požadované informace: 

1) Problematika bezpečnostní komise ve vztahu k členovi této komise - zaslání všech chybějících 
protokolů ode dne 25. 5. 2019 - sdělení, jaká opravná opatření v předmětné věci byla učiněna. 

2) Žádost o zaslání bližších informací k obsahu usnesení rady 24-51/2020 – směna pozemků 
v lokalitě Lucký Mlýn. 

3) Doplnění informace k problematice stavby vodovodu a splaškové kanalizace Mníšek pod 
Brdy-Stříbrná Lhota, resp. ke stanovení a vymáhání poplatku za připojení od místního občana 
– jaká opravná opatření v předmětné věci MěstÚ učinil vůči kompetentní úřední osobě. 

4) Problematika bezpečnosti křižovatky u stavby Pasáž. 
 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly poskytnuty a zaslány tyto informace: 

Ad 1) Předseda komise pro bezpečnost byl pokárán místostarostkou. Po té dodal jediný 
chybějící zápis ze dne 25. 9. 2019. Zápis je veřejně dostupný: https://www.mnisek.cz/wp-
content/uploads/2020/01/Z%C3%A1pis-%C4%8D.-3-z-25.9.2019-kbpk.pdf).  

Ad 2)  Usnesení vyjadřuje pouze záměr směny pozemků pod komunikací v oblasti Lucký Mlýn. 
Momentálně se k ní zpracovává geometrický plán a poté bude dokument vyvěšený na 
úřední desce. 

Ad 3)  Jako opravné opatření byla aktualizována stávající vyhláška. Další kroky proti kompetentní 
úřední osobě nebyly učiněny. 

Ad 4)  Zmíněnou křižovatku má v kompetenci oddělení dopravy a správy komunikací Městského 
úřadu Černošice. Proti chátrání objektu v Městské památkové zóně na pozemcích č. p. 82 
a 83 bylo stavebním úřadem nařízeno dne 27. 10. 2017 provedení zabezpečovacích prací. 
Po dalším řízení byly zabezpečovací práce provedeny začátkem listopadu 2018. 

 

Odesláno e-mailovou poštou dne 6. 5. 2020. 

Žádost vyřizoval: vedoucí odboru kanceláře starosty Mgr. Jaroslav Pešice 
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