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V Mníšku pod Brdy dne 18. 4. 2022 

 

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: 

 

Žadatel : *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná odboru správy majetku a investic. Žadatel požádal o níže 
uvedené informace. 

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly poskytnuty požadované informace v příslušné zákonné lhůtě.  

 

K Vaší žádosti Vám nejdříve chci podat tyto související informace: 

Po odstranění technických nedostatků ČOV a zajištění projektované kapacity ČOV Mníšek 
pod Brdy Město ve spolupráci s 1.SčV začátkem roku stanovilo postupné kroky při napojování 
čekajících a budoucích žadatelů na připojení na kanalizační řady. 

Napojování a povolování nových producentů odpadních vod se nyní řídí těmito pravidly: 

1. U rozvojových lokalit, vč. napojení jednotlivých parcel v rozvojové lokalitě a u velkých 
staveb nebudou 1.SčV, a.s. vydávána souhlasná stanoviska s napojením, do doby 
remodelace Generelu, jehož předpokládaný termín dokončení je květen 2022. 

2. U lokalit, kde je v Generelu kanalizace spotřeba vody 0 a počet občanů 0, bude 
požadována aktualizace Generelu kanalizace. 

3. U jednotlivých RD (nebudou-li součástí rozvojové lokality), či u stávajících objektů s 
požadavkem navýšení množství, se budou povolovat připojení na vodovod a kanalizaci 
pro standardně 4-max až 12 os/RD s max 3 BJ/RD dle zákona 274/2001 Sb. - dle rezervy 
z Generelu kanalizace, vytvořené z rozdílů původních návrhových hodnot spotřeby pitné 
vody a produkce vody odpadní v původní VH infrastruktuře intravilánu oproti současné 
spotřebě a produkci s odečtem hydraulického vlivu stáří trubních systémů. 

Dle výsledku současného Generelu kanalizace z listopadu 2020 je možné napojování na 
kanalizaci ve stabilizovaných plochách - 1100 EO, v rozvojových plochách -1245 EO, celkem 
-2345 EO - zpráva od 1.SčV ze dne 2.11.2021 pod čj. TÚP/123/21/MN. 
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Z výše uvedeného Váš záměr spadá pod velké stavby, u kterých nebudou 1.SčV vydána 
souhlasná stanoviska s napojením do doby remodelace Generelu kanalizace. 

Dovoluji si Vám sdělit požadované informace ohledně počtu přijatých žádostí o napojení na 
kanalizaci. 

Dotaz č.1: 

Kolik žádostí o napojení na kanalizaci v Mníšku pod Brdy podaných před 17.12.2021 čekalo 
k tomuto datu na vyřízení. 

Počet čekajících na Městě podaných žádostí před 17.12.2021: 6 

Dotaz č.2: 

Jakou kapacitu měla k 17.12.2021 čistička odpadních vod pro Mníšek pod Brdy, jaká kapacita 
byla využita a jaká kapacita byla nevyužita. 

Dle výsledku současného Generelu kanalizace z listopadu 2020 je možné napojování na 
kanalizaci ve stabilizovaných plochách - 1100 EO, v rozvojových plochách -1245 EO, celkem 
-2345 EO - zpráva od 1.SčV ze dne 2.11.2021 pod čj. TÚP/123/21/MN. 

Dotaz č.3: 

Kolik domácností bylo možno ke dni 17.12. připojit na čističku odpadních vod pro Mníšek 
pod Brdy a vydat jim souhlasné stanovisko k připojení. 

Počet vydaných souhlasných stanovisek: 3 

Dotaz č. 4: 

Kolika žádostem k napojení se na čističku odpadních vod v Mníšku pod Brdy bylo po 
17.12.2021 vyhověno a o kolik se jednalo domácností resp. objektů. 

Počet vydaných souhlasných stanovisek po 17.12.2021: 3 - vše napojení domácností 

Pozn. 

Jedná se pouze o žádosti podané na MěÚ Mníšek pod Brdy, mimo počet žádostí 
směrovaných přímo na 1.SčV. 

Žádost vyřizoval/a:  

Ladislava Soukupová, referentka OSMI 


