Zápis z 61. zasedání stavební komise dne 16.8.2017
Přítomni: pánové Wolf, Fara, Kubát, Voženílek
Omluven: pan Leška
Nepřítomen: pan Lášek

1. Věc: Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 1603 v osadě Pod Hladkou
skalou
Žadatel: Jana Brabcová
Vyjádření komise: souhlasí s přístavbou a stavebními úpravami, doporučuje stavebníkům
zvážit použití materiálu na zateplení domu s ohledem na možnou
povodeň
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí s provedením stavebních úprav a přístavby domu
č.p. 1603 v osadě Pod Hladkou skalou podle předložené dokumentace
zpracované Ing. Miloslavem Fadrhonsem v červnu 2017

2. Věc: Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 2412 a 2413/1
Žadatel: Kristýna Zapletalová, Tomáš Zemčík
Vyjádření komise: souhlasí s výstavbou nového rodinného domu, nesouhlasí s přepadem
akumulační nádrže na dešťovou vodu do splaškové kanalizace
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města
1/ souhlasí s odstraněním nadzemní části domu č.p. 353
2/ souhlasí se stavbou nového rodinného domu na pozemcích parc.č. 2412 a
2413/1 podle předložené dokumentace zpracované kanceláří RSH Stavební
společnost v srpnu 2018,
3/ nesouhlasí s přepadem akumulační nádrže na dešťovou vodu do splaškové
kanalizace
3. Věc: Změna využití nebytového prostoru ve Vrážské ulici č.p. 324 na prodejnu
rychlého občerstvení
Žadatel: Tomáš Vaněček
Vyjádření komise: stavební komise nemá k záměru námitky
Příloha: žádost + situace
usnesení: rada města souhlasí
1/ se změnou v užívání nebytového prostoru v domě č.p. 324 ve Vrážské ulici na
prodejnu rychlého občerstvení podle předloženého návrhu doručeného
14.8.2017
2/ s vypouštěním odpadních vod do kanalizační sítě na základě souhlasného
vyjádření společnosti Aquaconsult, s.r.o., ze dne 16.8.2017
4. Věc: Domovní čistička odpadních vod na pozemku parc.č. 4790 v osadě Radost
Žadatel: Jiří Horák
Vyjádření komise: souhlasí se záměrem vybudování DČOV
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí s vybudováním domovní čističky odpadních vod na
pozemku parc.č. 4790 v osadě Radost podle předložené dokumentace
zpracované Ing. Tomášem Hockem v červnu 2017 jako stavby dočasné
do doby, než bude možno napojit pozemek na veřejnou kanalizaci

5. Věc: Nové zemní kabelové vedení NN v ulicích v ulicích Komenského a Vrážská
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s.
Vyjádření komise: souhlasí s navrženým řešením
Příloha: žádost + situace
usnesení: rada města souhlasí s vybudováním nového kabelového vedení NN
v ulicích Vrážská a Komenského podle předložené situace doručené dne
15.8.2017 pod podmínkou, že k přechodu komunikace v Komenského ulici
bude použito bezvýkopové technologie, a za předpokladu dodržení
podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených usnesením
rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009

Příští jednání komise: 6.9.2017

Předseda komise: Ing. Petr Wolf
Zapsala: Lucie Poulová

