Zápis z 82. zasedání stavební komise dne 18.7.2018

Přítomni: pánové Wolf, Fara, Kubát, Lášek, Voženílek
Omluven: pan Leška
1. Věc: Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 760 Alešově ulici
Žadatelé: manželé Steinsdörferovi
Vyjádření komise: souhlasí s demolicí stávajících garáží na pozemcích parc.č. 1553 a
1554/2, se záměrem provést přístavbu, nástavbu a stavební úpravy rodinného domu č.p.
760 a se stavbou garáže se studiem na pozemcích parc.č. 1553 a 1554/1 v Alešově ulici a
s dopravním napojením pozemku parc.č.1554/1 na komunikaci v Alešově ulici dle
předložené projektové dokumentace zpracované společností DESIGN&BUILD, s.r.o.,
v červnu 2018
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí
1/ s demolicí stávajících garáží na pozemcích parc.č. 1553 a 1554/2
2/ s přístavbou, nástavbou a stavebními úpravami rodinného domu č.p. 760 a se
stavbou garáže se studiem na pozemcích parc.č. 1553 a 1554/1 v Alešově ulici podle
předložené dokumentace zpracované společností DESIGN&BUILD, s.r.o., v červnu
2018,
3/ s dopravním napojením pozemku parc.č. 1554/1 na komunikaci v Alešově ulici

2. Věc: Optická datová síť u mokropeské železniční zastávky a v ulici Dr. Janského –
upravený návrh
Žadatel: Sys-DataCom, s.r.o.
Vyjádření komise: bere na vědomí změnu trasy 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 podle předložené situace
zpracované Ing. Michaelou Šteigerovou v červnu 2018 - rozvody nepovedou po pozemku
města
Příloha: žádost + situace
usnesení: rada města
1/ bere na vědomí změnu trasy 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 podle předložené situace
zpracované Ing. Michaelou Šteigerovou v červnu 2018 - rozvody nepovedou po
pozemku města
2/ revokuje usnesení č. R/120/5/2018 z 9.4.2018 a nepožaduje dodržení pravidel pro
budování nových rozvodů sítí elektronických komunikaci schválených v usnesení
rady města č. R/118/12/2018 ze 118. schůze konané dne 12.3.2018 vzhledem k tomu,
že rozvody nebudou položeny v žádném pozemku, který je ve vlastnictví města
3. Věc: Odstranění přístavby dílny a koupelny u domu č.p. 424 v ulici Dr. Janského
Žadatel: manželé Slavíčkovi
Vyjádření komise: souhlasí s odstraněním přístavby dílny a koupelny u domu č.p. 424 v ulici
Dr. Janského podle předložené dokumentace zpracované Ing. arch. Jitkou Hofmeisterovou
v květnu 2018
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí s odstraněním přístavby dílny a koupelny u domu č.p.
424 v ulici Dr. Janského podle předložené dokumentace zpracované Ing.
arch. Jitkou Hofmeisterovou v květnu 2018

4. Věc: Novostavba rodinného domu v ulici Hradecká
Žadatel: Petr Grygar, Dis.
Vyjádření komise: při dodržení podmínky neodvádět dešťovou vodu ze zpevněné plochy
vjezdu na pozemek města souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parcelní číslo
2031 v Hradecké ulici podle předložené dokumentace zpracované společností ACREO s.r.o.,
v prosinci 2017
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí
1) se stavbou rodinného domu na pozemku parcelní číslo 2031 v Hradecké ulici podle
předložené dokumentace zpracované společností ACREO s.r.o., IČ 241 95 120, se
sídlem Starobrněnská 3, 602 00 Brno, v prosinci 2017 za předpokladu dodržení
podmínky neodvádět dešťovou vodu ze zpevněné plochy vjezdu na pozemek města
2) s uzavřením smlouvy (CES č. 406/2018) o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na
veřejnou technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že stavbou vznikne jedna nová
bytová jednotka

Příští jednání komise: 8.8.2018

Předseda komise: Ing. Petr Wolf
Zapsala: Lucie Poulová, Renata Duchoslavová

