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V Mníšku pod Brdy dne 13. 12. 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: 

Žadatel požádal o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb., týkající se předložení 
následujících dokumentů: 
 

Využití z dešťových vod z náměstí 
1. projekt 
2. žádost o dotaci z dotačního programu NPŽP-NPO 10/2021 
3. hodnocení projektu řídícím orgánem dotačního titulu 

 

Retence srážkových vod ZŠ Mníšek pod Brdy 
1. projekt 
2. žádost o dotaci z dotačního programu NPŽP-NPO 10/2021 
3. hodnocení projektu řídícím orgánem dotačního titulu 

 

 
Způsob vyřízení: 
 
Žadateli byly poskytnuty požadované informace v příslušné zákonné lhůtě, požadované 
dokumenty mu byly zaslány.  

Byly poskytnuty následující přílohy, které jsou k dispozici na vyžádání na odboru správy 
majetku a investic: 

Investiční akce s názvem „Využití dešťových vod z náměstí“ 
1. projekt 
• A. Průvodní zpráva 
• B. Souhrnná technická zpráva 
• C1 Situační výkres širších vztahů 
• C2 Katastrální situační výkres 
• C3 Koordinační situační výkres 
• D11 Podélný profil vodovodního řadu V1 
• D12 Podélný profil dešťové stoky D1 
• D13 Podélný profil dešťové stoky D2 
• D14 Nádrž na využití dešťových vod 
• D15 Šachty na potrubí 
• D16 Vzorový příčný řez vodovodním potrubím 
• D17 Vzorový příčný řez kanalizačním potrubím  
• D18 Vodoměrná šachta 
• D19 Odlučovač lehkých kapalin 
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2. žádost o dotaci z dotačního programu NPŽP-NPO 10/2021 
• Čestné prohlášení o skutečných majitelích 
• Četné prohlášení o typu subjektu 
• Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů 
• Čestné prohlášení žadatele a zpracovatele rozpočtu 
• Čestné prohlášení žadatele o plátcovství DPH 
• Čestné prohlášení žadatele o realizaci opatření 
• Kumulativní rozpočet projektu 
• Prohlášení žadatele o nemovitostech dotčených realizací 
• Rozpočet 
• Územní rozhodnutí 
 
3. hodnocení projektu řídícím orgánem dotačního titulu 
• Rozhodnutí č.5211000192 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 
  životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy 
 

Investiční akce s názvem „Retence srážkových vod ZŠ Mníšek pod Brdy“ 
1. projekt 
• Technická zpráva 
• Koordinační situace a návrh řešení 
• Kanalizace-podélný profil-1 
• Kanalizace-podélný profil-2 
• Kanalizace-podélný profil-3 
• Kanalizace-podélný profil-4 
• Kanalizace-podélný profil-5 
• Křížení s plynovodem-1 
• Křížení s plynovodem-2  
 
2. žádost o dotaci z dotačního programu NPŽP-NPO 10/2021 
• Čestné prohlášení o skutečných majitelích 
• Čestné prohlášení o typu subjektu 
• Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů 
• Čestné prohlášení žadatele a zpracovatele rozpočtu 
• Čestné prohlášení žadatele o plátcovství DPH 
• Čestné prohlášení žadatele o realizaci opatření 
• Kumulativní rozpočet projektu 
• Prohlášení žadatele o nemovitostech dotčených realizací 
• Rozpočet 
• Územní rozhodnutí 
 
3. hodnocení projektu řídícím orgánem dotačního titulu 
• Rozhodnutí č.5211000193 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 
  životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy 

 
 
Žádost vyřizoval/a: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic   


