Zápis z jednání stavební komise
10. 12. 2012, zahájeno v 19.30
Přítomni: R. Ulrich, J. Grolich st., M. Černý
Omluveni: M. Cooiman, V. Pejřil
Nepřítomni: 1. Informace:
na vědomí různá oznámení o koladaci, zahájení řízení apod.;
v r. 2013 bude zasedání SK probíhat v úterý, vždy v 19.30;

2. Řešené problémy a vyjádření
žádost p. Františky Horákové u souhlas s umístěním zahradního domku 30 m2 na p. č.
2025/6 – SK souhlasí; upozorňujeme na ochranné pásmo VN E.ON;
žádost. manž. Milana a Dany Ludvíkových o posun sloupo VO na hranici parcel 2036/1 a
2036/2 kvůli výjezdu – souhlas s posunem o 5,4 m na náklady žadatele SK doporučuje;
žádost. manž. Milana a Dany Ludvíkových o umístění retenční nádrže 6 m3 na p. č. 2036/1
– SK souhlasí s umístěním i napojením na dešťovou kanalizaci;
žádost p. Pavla Hlučkyo souhlas s umístěním kanalizační přípojky Dn25 k RD na p. č. 2151
na úrovni DUR – SK souhlasí;
žádost p. Pavla Hlučky o souhlas s umístěním opěrných zídek na p. č. 2151, ÚR již vydáno
– SK souhlasí;
žádost p. Krále o souhlas s umístěním přípojky na obecní p. č. 69 a p. č. 119/3 a 203/1 – SK
souhlasí, projekt reflektuje křížení s veřejným vedením vodovodu, telekomunikací a d.;
3. Úkoly:
RU dodal katastrální mapu obce se zakresleným vodovodem; po dohodě ještě zkusí dodat
na větším formátu A0 – úkol trvá;
4 Nové – došlo na obec:
5. Doporučení radě a starostovi
Příští SK: 8. 1. 2013 v 19:30, v případě akutní potřeby může být svolána v mezičase
mimořádná SK
Jednání SK skončilo 20:20
Zapsal Radoslav Ulrich

Zkratky:

RU – Radoslav Ulrich
MC – Markéta Cooiman
JGs – Jan Grolich st.
MČ – Matěj Černý

VP – Václav Pejřil
SK – stavební komise
SP – stavební povolení
ÚŘ – územní řízení

ŘDPS – řízení o dodatečném
povolení stavby
ŘOS – řízení o odstranění stavby

