Měst ský úřad Mníšek pod Brdy

V Mníšku pod Brdy dne 14. 11. 2018

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 : 1. 11. 2018
Žadatel : ****
Obsah požadované informace:
1) Je stavební povolení č.j. MMpB-SÚ/3848/16-664/2016-Min v souladu s kupní smlouvou ze
dne 11.8. 2009. Zejména v části s řešením prostoru křižovatky Pražská x Čisovická, kde je na
přiloženém výkresu zakreslen chodník lemující Pasáž po celé délce objektu v ulici Pražská
s tím, že z plánku je patrná šíře chodníku 2,5-3 m?
2) Odpovídá současné řešení chodníku v ulici Pražská podél pozemku č. 70/1 platným ČSN,
právním předpisům ČR a projektové dokumentaci? Je k tomuto řešení křižovatky a chodníku
vydáno souhlasné stanovisko dotčených orgánů – odbor dopravy ČR MěÚ Černošice a Policie
ČR?
3) Je provedeno řešení srážkové vody ze střech předmětného objektu dle SP? S to částečným
vsakem v prostoru pod parkovištěm objektu s přepadem do kanalizace města?
4) Proběhla již kolaudace stavby, byly na jednání pozvány i dotčené orgány MěÚ Černošice –
odbor ŽP, odd. dopravy a Město Mníšek pod brdy a odbory MěÚ Mníšek pod Brdy?
5) Byly při kolaudaci shledány závady v rozporu s PD, resp. se SP ze dne 28.6. 2016 č.j. MMpBSÚ/3448/16-664/2016-Min.
Způsob vyřízení:
Žadateli byly poskytnuty tyto informace:
1) Stavba je provedena podle PD ověřené ve stavebním řízení a dle povolení zdejšího stavebního
úřadu ze dne 28.6. 2016 pod č.j. MMpB-SÚ/3448/16-664/2016-Min. Kupní smlouva
k žádosti o stavební povolení přiložena nebyla. Z PD nevyplývá, že by měl být zachován
stávající chodník.
2) Stávající chodník lemující ulici Pražskou okolo nového objektu byl zrušen. Přístup je řešen
mezi novou stavbou a stavbou pana Haase.
3) Srážkové vody byly realizovány v souladu s vydaným povolením na stavbu, částečně bylo
provedeno zasakování a částečně odvod do veřejné kanalizace, dle podmínek 1. SČV, a..s.
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4) Kolaudace objektu již proběhla, byly pozvány orgány, které k užívání stavby vydávají svá
závazná stanoviska.
5) Při kolaudačním řízení nebyly zjištěny žádné závady v rozporu s projektovou dokumentací,
ověřené ve stavebním řízení.
Odpověď odeslána prostřednictvím České pošty dne 13.11. 2018.
Žádost vyřizovala: Bc. Lenka Hršelová, vedoucí SÚ
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