Zápis z jednání stavební komise
19. 11. 2012, zahájeno v 19.30
Přítomni: R. Ulrich, J. Grolich st., V. Pejřil, M. Černý
Omluveni: M. Cooiman
Nepřítomni: 1. Informace:
JGs provedl odhad kubatury potřebné na závoz do lokality Domovní louky (bývalé JZD) –
je potřeba cca 6000 m3 nezhutněné zeminy;
oznámení o prodloužení SP opravy mostu na Mokrou;
rozhodnutí o kolaudaci přípojek p. č. 2035/1 Járovi;
byla vyvěšena změna č. 4 ÚP obce Jiříkovice – změna se týká malého území v intravilánu
obce a nedotýká se zájmů obce Velatice;
2. Řešené problémy a vyjádření
ohlášená závěrečná kontrolní prohlídka stavby RD č. p. 201 (parc. č. 2024/3) – p. Čápková –
se týká oplocení, bazénu apod., obec zde nemá žádný zájem;
p. Josef Grolich č. p. 167 žádá o povolení odstranění porostů pod vedením VN – SK
souhlasí;
žádost o vyjádření k zachování vodovodní přípojky a k demolici a následné novostavbě RD
č. p. 83, p. č. 423 (p. Tomáš Šenkyřík) – SK nemá výhrad ani k jednomu z předložených problémů,
v souladu s tím bylo vydáno kladné stanovisko; s vědomím, že p. Šenkyřík již jednou návrh domu
předkládal, ovšem s jiným tvarem střechy, bylo ověřeno, že se tak děje pod nátlakem úřednic
pozořického stavebního úřadu, jejichž výklad územního plánu je dle našeho názoru nesprávný a
jejichž pojetí vlastních pravomocí je často dle letitých zkušeností mnoha občanů svévolné, MČ
proto ještě telefonicky kontaktuje p. Šenkyříka, aby ho informoval o jeho právech a možnostech;
3. Úkoly:
RU dodal katastrální mapu obce se zakresleným vodovodem; po dohodě ještě zkusí dodat
na větším formátu A0;
4 Nové – došlo na obec:
5. Doporučení radě a starostovi
- vydat p. Josefu Grolichovi souhlasné rozhodnutí s odstraněním porostů pod VN vedením Eon.
Příští SK: 10. 12. v 19:30
Jednání SK skončilo 20:15
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

