Zápis z jednání stavební komise
1. 10. 2012, zahájeno v 19.30
Přítomni: R. Ulrich, M. Černý, V. Pejřil, J. Grolich st.
Omluveni: M. Cooiman
Nepřítomni:
1. Informace:
2. Řešené problémy a vyjádření
podmínky pro vyvážení zeminy a suti na obecní pozemky – byl připomínkován
předložený materiál, který po úpravě je přílohou zápisu;
podmínky pro zapravení výkopu po přípojce v místních komunikacích;
požadavek na zařazení do obecního rozpočtu na příští rok – položka stavební opravy
vodojemu (vstupní dveře, vnitřní omítky, elektroinstalace, venkovní schodiště, oplocení a
branka), cena je odhadnuta na 150 tisíc Kč bez DPH;
oprava kanálku v čerpací stanici vodovodu – při kontrole byla tato konstrukce
zpochybněna, není zcela jasná jeho funkce a funkčnost, v místnosti se pracuje se sloučeninami
chlóru – v následujících dnech bude upřesněno, MČ či JGs zjistí předpisy, které se k
problematice vážou, zápis bude o tyto informace doplněn;
doplnění k čerpací stanici – nádoba s chlórem by měla stát v samostatné pojistné
jímce, není blíže specifikováno, možno tedy použít jakoukoli plastovou nádobu o objemu
větším nádoby s chlórem – vaničku, kalfas apod., dále je nutno doplnit (vyvěsit v místnosti)
„Pravidla pro zacházení s nebezpečnými látkami“ a nechat schválit hygienou (může zajistit
paní Žádníková, která takové služby vykonává) – podklad je ke stažení na webu KHS.
Kanálek tak dále může sloužit jako pojistné odvodnění, doporučujeme zrevidovat, kam voda
odchází, aby netekla pod základy, předpokládáme existenci trativodu. Náklady na pořízení
pojistné nádoby, schválení pravidel a revizi kanálku odhadujeme na 5.000 Kč bez DPH.

3. Úkoly:
MČ a JGs zjistit stavební a provozní předpisy k práci se sloučeninami chlóru;
JGs upřesní plochy určené pro vyvážení;
4 Nové – došlo na obec:
5. Doporučení radě a starostovi
– zařadit do rozpočtu na příští rok položku „Stavební opravy vodojemu“ (vstupní dveře,
vnitřní omítky, elektroinstalace, venkovní schodiště, oplocení a branka), cena je
odhadnuta na 150 tisíc Kč bez DPH;
– zařadit do rozpočtu na příští rok položku „Zajištění provozu s nebezpečnými látkami a
revize kanalizace v čerpací stanici“ - odhad min. 5 tisíc Kč bez DPH;
– nechat vypracovat „Pravidla pro zacházení s nebezpečnými látkami“ a schválit na
hygieně s využitím pomoci paní Žádníkové;

–

zabývat se návrhem podmínek pro vyvážení suti a zemin na obecní pozemky a
souvisejícími záležitostmi;

Příští SK: 15. 10. v 19:30
Jednání SK skončilo 20:40
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
ŔDPS – řízení o dodatečném povolení stavby
ŘOS – řízení o odstranění stavby

