Zápis z jednání stavební komise
Uskutečněno dne:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

12.1.2016, zahájeno v 19:00 hod
T. Šenkyřík, J. Grolich st., T. Volek, R.Ulrich, J.Grolich ml., P. Maincl
0
0

1. Informace:
– seznámení s obsahem a body k projednání
2. Projednávané body a vyjádření:
- osobní žádost p. Trtílka o zpřístupnění obecního pozemku ppč. 434/3 (obec Velatice) sousedícím s
pozemkem 434/5 (M. Zaduban). Na pozemku ppč. 434/5 byly provedeny trénní úpravy, které zasahují
přes celou šíři pozemku ppč. 434/3 a to až na hranici pozemku ppč. 434/4 k.ú. Velatice. Tyto úpravy
brání používání obecních pozemků jako přístupové cesty do zahrad jejich majitelům v horním Zaosadí.
SK doporučuje výzvou uvědomit majitele pozemku ppč.434/5, aby terénní úpravy přizpůsobil harnicím
pozemků sousedících a pozemek ppč.434/3 uvedl do původního stavu.
- žádost o úpravu vodní cesty z přepadu retenční nádrže při terénních úpravách v lokalitě Za mlýnem
Dotčené pozemky ppč. 2150/1 (obec Velatice) a ppč.2118 (M. Ftačník, M.Višinková...). Na základě
připomínky p. Ftačníka je požadováno vodoteč přesunout mimo pozemek ppč. 2118 k.ú. Velatice.
SK doporučuje vzájemnou dohodu o úpravě vodoteče po pozemcích ppč. 2150, 2106 a 2110 (obec
Velatice) a to tak, aby byl zachovám přirozený spád pro možnost odtoku příp. srážkové vody.
- předložena žádost p. Koláře, Velatice 119 o odstranění napadených na neživých dřevin v lokalitě
Pod školou za pozemky ppč. 25, 27, 29 k.ú. Velatice. SK souhlasí – RU provede označení dřevin k
odstranění.
- předložen záměr o vyjádření k plánovaným přípojkám NTL plynu a přívod vody + kanalizace pro
RD na ppč. 252/1 a 251/1 (Alois Kříž, Velatice 25). SK souhlasí.
- předložena žádost o vyjádření k plánované opravě mostu Ev.č. 0471-4 Velatice (Rušar mosty) – Za
zmolou, směr Mokrá-Horákov. SK souhlasí.
3. Úkoly:
4. Nové dokumnety (doručené na OÚ)
5. Doporučení zastupitelům a vedení obce
6. Příští jednání SK: 23.2.2016 v 19:00 na OÚ Velatice. V případě potřeby bude svolána mimořádná
SK
Jednání SK skončilo ve 21:30 hod
Zapsal: Tomáš Šenkyřík
Použité zkratky:

TS – Tomáš Šenkyřík
RU – Radoslav Ulrich
JGs – Jan Grolich st.
TV – Tomáš Volek

SK – stavební komise
SP – stavební povolení
ÚŘ – územní řízení
KÚ – katastrální území

ŘDPS – řízení o dodatečném povolení
stavby
ŘOS – řízení o odstranění stavby
VPS – veřejnoprávní smlouva

