Měst ský úřad Mníšek pod Brdy

V Mníšku pod Brdy dne 20.4. 2017

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 : 5. 4. 2017
Žadatel : Arnika – Centrum pro podporu občanů, IČ 75054841, Dělnická 541/13, 170 00 Praha 7
Holešovice, zastoupená Mgr. Vendulou Záhumenskou, Ph.D.
Obsah požadované informace:
Žádost o informace vztahující se k řešení projektu Transparentní výstavba ve Středočeském kraji.
1) Seznam změn územního plánu obce, které byly schváleny od jeho platnosti dosud.
2) Seznam usnesení zastupitelstva a rady, které se těchto změn týkaly.
3) Seznam případných kupních či nájemních smluv, které se týkaly převodu práv či umožnění
nakládání s pozemky dotčenými změnou územního plánu.
4) Pokud byly některé změny územního plánu zrušeny soudem, čísla jednací daných rozhodnutí
soudu.
5) Pokud jste v ÚP využili regulativu „podmíněnost staveb“, jak byl regulativ využit.
6) Pokud obec uzavřela plánovací smlouvy s investory, seznam těchto smluv a poskytnutí
v elektronické podobě.
7) Pokud obec uzavřela jakoukoli smlouvu o spolupráci týkající se vybavenosti - poskytnutí
seznamu.
8) Pokud v obci proběhlo referendum týkající se územního rozvoje obce, jaká byla otázka o níž
se hlasovalo a výsledek.

Způsob vyřízení:
Telefonicky dohodnuta se zástupcem společnosti Arnika, Mgr. Záhumenskou úprava a rozsah otázek
a žádost vyřízena následovně:
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otázka č. 1 :

Územní plán našeho města je platný od roku 1993 a byly k němu pořízeny čtyři změny.
Aktuální stav územně plánovací dokumentace najdete na našem geoportále po zapnutí vrstvy
"platný územní plán".
Textovou část, vyhlášku a další existující územně plánovací dokumentace najdete na
internetových
stránkách
města
v
sekci
"územní
plán".
Odkaz
je:
http://www.mnisek.cz/obcan/samosprava-mesta/uzemni-plan/.
Odkaz na geoportál nejdete na našich internetových stránkách www.mnisek.cz nebo je:
http://gp1.cleerio.cz/mnisek-pod-brdy/.
otázka č. 2:
Územní plán byl schválen 2. června 1993 usnesením ZM č. 18. Další schválená usnesení,
která mají vztah k územnímu plánování, najdete na našich internetových stránkách v sekci
http://www.mnisek.cz/obcan/samosprava-mesta/zapisy-a"zápisy
ZM".
Odkaz
je:
audiozaznamy-z-jednani-zastupitelstva-usneseni-rady/.
otázka č. 3:
Tyto smlouvy nás úřad neeviduje a ani nemá k dispozici.
otázka č. 4:
Nebyly.
otázka č. 5:
Regulativu podmíněnosti stavby je v našem územním plánu využito. Konkrétně jde o
vybudování kanalizace, vodovodů a komunikací. V návrhu nového územního plánu, který v
současné době naše město zpracovává a projednává je tohoto regulativu taktéž využíváno. Je
aplikován i na další veřejně prospěšné stavby, například dopravního charakteru. Bližší
informace o aplikaci tohoto regulativu najdete v textové části územního plánu.
otázka č. 6:
Plánovací smlouvy naše město uzavírá pravidelně. K tomuto institutu jsou vytvořeny zásady
pro uzavírání smluv, které najdete na odkazu: http://www.mnisek.cz/obcan/samosprava-
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mesta/vyhlasky-a-narizeni/zasady-pro-uzavirani-planovacich-smluv2399.html?kshowback=10
Zásady obsahují závazná pravidla, ceník a vzorovou plánovací smlouvu. V příloze
následujícího emailu přikládáme i některé plánovací smlouvy pro větší rozvojové lokality,
které byly naším městem uzavřeny.
otázka č. 7:
Tato problematika je naším městem řešena v rámci procesu uzavírání plánovacích smluv.
otázka č. 8:
Neproběhlo.

Odpověď odeslána prostřednictvím e-mailu dne 20. 4. 2017.

Žádost vyřizoval: Ing. Petr Dogrin, Ph.D., starosta
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