Zápis z 8. zasedání stavební komise dne 10.4.2019

Přítomni: Wolf, Fara, Kubát, Kubištová, Leška, Ušiaková, Voženílek

1. Věc: Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 2684 a 2685 v Kladenské ulici
Žadatel: pan Fink
Vyjádření komise: souhlasí s návrhem za předpokladu, že dům a garáž nebudou funkčně
propojeny
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí
1/ s novostavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 2684 a 2685 v Kladenské ulici
podle předložené dokumentace zpracované společností 2MAD, s.r.o., v březnu 2019
za předpokladu, že dům a garáž nebudou funkčně propojeny a po dokončení stavby
bude garáž zapsána v KN jako vedlejší stavba
2/ s dopravním napojením pozemku parc.č. 2685 dvěma vjezdy na komunikaci
v Kladenské ulici
2. Věc: Odstranění chaty č.e. 1419 a garáží na pozemcích parc.č. 249 a 250/2 v ul. V Horce
Žadatel: pan Kocian
Vyjádření komise: nesouhlasí se záborem komunikace pro umístění kontejneru
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města
1/ souhlasí s odstraněním rekreační chaty č.e. 1419 a garáží na pozemcích parc.č. 249 a
250/2 v ulici V Horce podle předložené dokumentace vypracované Ing. Alešem
Heroldem v únoru 2019,
2/ nesouhlasí s umístěním kontejneru v prostoru komunikace z důvodu zákazu vjezdu
automobilům nad 3,5 t

3. Věc: Úpravy kabelové vedení NN v ulicích Jansova a V Kosině
Žadatel: KS Montáže, s.r.o.
Vyjádření komise: souhlasí s návrhem za předpokladu, že povrchy komunikací nebudou
překopány
Příloha: žádost + situace
usnesení: rada města souhlasí s úpravou kabelového vedení NN a novým připojením
odběrných míst v ulicích Jansova a V Kosině podle předložené situace
zpracované společností KS Montáže, s.r.o., v únoru 2019 za těchto podmínek:
1/ přechod komunikace v ul. Jansova před č.p. 379 a přechod komunikace
v ul. V Kosině před č.p. 1345 bude proveden pomocí bezvýkopové
technologie,
2/ budou dodrženy podmínky pro užívání veřejného prostranství stanovené v
usnesení rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009,
3/ demontáž venkovního vedení NN a podpěrných sloupů bude provedena
v koordinaci se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Příští jednání: 24.4.2019

Předseda komise: Ing. Petr Wolf
Zapsala: Lucie Poulová

