Zápis ze 76. zasedání stavební komise dne 4.4.2018
Přítomni: pánové Wolf, Fara, Kubát, Lášek, Voženílek
Omluven: pan Leška

1.

Věc: Změna stavby rodinného domu č.p. 989 v Táborské ulici
Žadatel: Veronika Honcová
Vyjádření komise: souhlasí pod podmínkou umístění garáže 0,6 m od hranice pozemku a
vybudování vjezdu do garáže ze zatravňovací dlažby
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí s přístavbou, nástavbou a stavebními úpravami
rodinného domu č.p. 989 v Táborské ulici podle předložené dokumentace
zpracované společností H3T ARCHITEKTI v únoru 2018 pod podmínkou, že
nová garáž bude v souladu s územním plánem situovaná 0,6 m od hranice
pozemku veřejného prostranství a že zpevněná plocha na pozemku města
před vjezdem do garáže bude ze zatravňovací dlažby

2. Věc: Stavební úpravy domu č.p. 293 a nové parkovací stání na pozemku parc.č. 682
v ulici V Mýtě
Žadatel: manželé Hraničkovi
Vyjádření komise: souhlasí s návrhem, požaduje likvidaci dešťových vod na vlastním
pozemku
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí
1/ s provedením stavebních úprav domu č.p. 293 v ulici V Mýtě, které, pokud se týká
vnějšího vzhledu domu, spočívají zvláště ve výměně oken a dveří, úpravě některých
okenních otvorů, přístavbě venkovního skladu v 1.PP a zastřešení verandy u vstupu
do 1.PP, podle předložené dokumentace zpracované Ing. Pavlem Křížem v květnu
2016,
2/ s vybudováním parkovacího stání se sklepem na pozemku parc.č. 682 podle výše
uvedené projektové dokumentace pod podmínkou, že dešťové vody stékající ze
zpevněné plochy před garáží budou vsakovány na pozemku žadatelů (nebudou
odváděny do ulice) a že k realizaci zpevněné plochy na pozemku města parc.č. 686
bude použita betonová zatravňovací dlažba jako v navazujícím úseku chodníku,
3/ s dopravním napojením pozemku parc.č. 682 na komunikaci v ulici V Mýtě

3. Věc: Výstavba klubovny pro včelaře na pozemku parc.č. 1154/9 v Husově ulici
Žadatel: Josef Freudenfeld
Vyjádření komise: navrhuje žadateli, aby stávající stavby na pozemku uvedl do souladu
s územním plánem
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města trvá na svém usnesení č. R/117/4/2018 z 26.2.2018 a nesouhlasí
s přístavbou bývalé vrátnice nazvanou jako klubovna pro včelaře v ulici
Husova podle předložené dokumentace zpracované Ing. Josefem Krškou v
prosinci 2017 a doplněnou v březnu 2018 vzhledem k tomu, že stávající
objekt na pozemku parc.č. 1138 není zkolaudován jako zařízení pro sport a
rekreaci a ani přilehlý areál není jako sportoviště využíván – návrh není v
souladu s územním plánem

4. Věc: Optická datová síť u mokropeské železniční zastávky v ulicích Dr. Janského a Zd.
Lhoty
Žadatel: Sys-DataCom, s.r.o.
Vyjádření komise: nemá k záměru připomínky
Příloha: žádost + dokumentace

usnesení: rada města souhlasí s položením optické datové sítě v ulici Dr. Janského od
napojovacího místa před mokropeským přejezdem ke zdrojovému místu u
domu č.p. 442 a s odbočkou k zařízení ČD Telematika u drážního domku
vedenou zčásti podchodem pod tratí v celkové délce 255 m podle předložené
dokumentace zpracované Ing. Michaelou Šteigerovou v březnu 2018 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 a pod podmínkou dodržení pravidel pro budování nových rozvodů
sítí elektronických komunikací schválených v usnesení rady města č.
R/118/12/2018 ze 118. schůze konané dne 12.3.2018

Příští jednání komise: 18.4.2018

Předseda komise: Ing. Petr Wolf
Zapsala: Lucie Poulová

