Zápis z 69. zasedání stavební komise dne 13.12.2017
Přítomni: pánové Wolf, Fara, Kubát, Lášek, Voženílek
Nepřítomen: pan Leška

1. Věc: Nové rozvody sítě elektronických komunikací
Žadatel: CETIN, a.s.
Vyjádření komise: souhlasí s návrhem za předpokladu úpravy trasy v Karlické ulici a neporušení
povrchu komunikací
Příloha: žádost + situace
usnesení: rada města souhlasí položením nových rozvodů sítě elektronických komunikací
v ulicích Riegrova, Karlická, V Rybníčkách, V Dolích, Karlštejnská, Tyršova,
Boženy Němcové a Husova podle předložené situace zpracované společností
ARANEA NETWORK, a.s., v listopadu 2017 za těchto podmínek:
1/ v Karlické ulici v úseku od Riegrovy ulice k ulici V Rybníčkách požadujeme
uložení vedení v chodníku po pravé straně ulice,
2/ přechody pod komunikacemi budou provedeny výhradně bezvýkopovou
technologií,
3/ budou dodrženy podmínky pro užívání veřejného prostranství stanovené v
usnesení rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009
2. Věc: Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 2592 a 2593 v ulici Dr. Janského
Žadatel: Pavel Kratochvíl, Kateřina Kratochvílová, P. Marić
Vyjádření komise: souhlasí za uvedených podmínek, návrh je v souladu s územním plánem
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města
I. souhlasí
1/ se stavbou nového rodinného domu na pozemcích parc.č. 2592 a 2593 v ulici Dr.
Janského podle předložené dokumentace zpracované kanceláří Ing. Michaelou
Šteigerovou v prosinci 2017 za předpokladu, že k záměru, zvláště k vybudování nového
vjezdu do garáže u autobusové zastávky, vydá souhlasné stanovisko ROPID, Policie ČR
a odbor dopravy MěÚ Černošice,
2/ s dopravním napojením pozemků parc.č. 2592 a 2593 na komunikaci v ulici Dr.
Janského,
3/ s úpravou chodníku a obrubníků před vjezdem do garáže a vchodem do domu pod
podmínkou, že bude provedena podle schválené vzorové úpravy vjezdu – varianty č. 1
zveřejněné na webu města a nebude snížen obrubník v celé délce pozemku žadatelů,
4/ s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky za předpokladu, že budou provedeny
protlakem v celé délce bez zásahu do asfaltového povrchu komunikace

3. Věc: Umístění dočasných zemních kotev pod povrchem pozemků v Komenského ulici
Žadatel: Lukáš Secký
Vyjádření komise: souhlasí s ukotvením svahu podle návrhu
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí s umístěním dočasných zemních kotev do pozemků parc.č.
396/1, 396/25 a 396/26 pro sanaci svahu pozemku parc.č. 47 v Komenského ulici
podle předložené dokumentace zpracované Ing. Jaroslavem Plívou v prosinci
2017 pod podmínkou zřízení věcného břemena za jednorázovou úplatu 10.000,Kč
4. Věc: Vrtaná studna na pozemku parc.č. 4099/29 ve Voskovcově ulici
Žadatel: Miloslav a Helena Sládkovi
Vyjádření komise: souhlasí
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí s vybudováním vrtané studny na pozemku parc.č. 4099/29
ve Voskovcově ulici podle předložené dokumentace zpracované Ing. Jiřím
Fričem v listopadu 2017

5. Věc: Přístavba rodinného domu č.p. 246 ve Fügnerově ulici
Žadatel: manželé Dekastello
Vyjádření komise: souhlasí, návrh je v souladu s územním plánem
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí s přístavbou rodinného domu č.p. 246 ve Fügnerově ulici
podle předložené dokumentace zpracované Ing. Michaelou Šteigerovou
v prosinci 2017

6. Věc: Nová přípojka el. energie pro pozemek parc.č. 5129/98 v osadě Na Cípu
Žadatel: ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.
Vyjádření komise: souhlasí za obvyklých podmínek užívání veřejného prostranství
Příloha: žádost + situace
usnesení: rada města souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie pro pozemek
parc.č. 5129/98 v osadě Na Cípu podle předložené situace zpracované
společností ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., v prosinci 2017 pod podmínkou, že
pojistková skříň bude umístěna v linii oplocení pozemku, a za předpokladu
dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených v usnesení
rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009

7. Věc: Nová přípojka el. energie a pojistková skříň na pozemku parc.č. 2856/2 v ulici
Mokropeská
Žadatel: ELEKTROŚTIKA, s.r.o.
Vyjádření komise: souhlasí za obvyklých podmínek užívání veřejného prostranství
Příloha: žádost + situace
usnesení: rada města souhlasí s vybudováním nové přípojky el. energie a pojistkové skříně
na pozemku parc.č. 2856/2 v Mokropeské ulici podle předložené situace
zpracované společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o., v prosinci 2017 pod podmínkou,
že rozvodní skříň bude umístěna v linii oplocení, a za předpokladu dodržení
podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených v usnesení rady
města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009

Příští jednání komise: 10.1.2018

Předseda komise: Ing. Petr Wolf
Zapsala: Lucie Poulová

