Zápis z jednání stavební komise
5. 3. 2013, zahájeno v 19.50 (nebyly k dispozici klíče!)
Přítomni: R. Ulrich, M. Černý, J. Grolich st.
Omluveni: M. Cooiman, V. Pejřil
Nepřítomni: 1. Informace:
na vědomí různá oznámení o kolaudaci, zahájení řízení apod.;
2. Řešené problémy a vyjádření
PD od firmy SEKV pro E.ON Distribuce, žádost o vyjádření k záměru napojení nové
pojistkové skříně na stávající vedení na parc. č. 2030/1 a 2030/2 – SK souhlasí;
zahájení zadávání ÚP Jiříkovice, členové komise nahlédnou do dokumentace na webových
stránkách a během týdne sdělí předsedovi svá zjištění;
předložena nová dokumentace trasy optického kabelu fy Vivo, komise prohlédla a
konstatuje následující:
- je navržen 2x překop komunikace v ulici Lány (parc. č. 256/23 a
256/7), požadujeme provedení protlaku
- zbytečně je 2x křížen vodovod na parc. č. 2057 a okolních, trasu
kabelu je možno mírně posunout a vodovod obejít
- na parc. č. 2024/1 požadujeme lépe (pokud možno pod pravým
úhlem) vyřešit křížení s vodovodem;
3. Úkoly:
RU dodal katastrální mapu obce se zakresleným vodovodem; po dohodě ještě zkusí dodat
na větším formátu A0 – úkol trvá;
prověřit ÚP Jiříkovice;
4 Nové – došlo na obec:
5. Doporučení radě a starostovi
- zvážit, zda předseda stavební komise nemůže mít svůj klíč od OÚ, aby nedocházelo narušení
práce komise, když jsou ostatní klíče dočasně nedostupné (stalo se již potřetí, že komise musela být
odložena, resp. včera pozdržena).

Příští SK: 26. 3. 2013 v 19:30, v případě akutní potřeby může být svolána v mezičase
mimořádná SK
Jednání SK skončilo 21:55
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

