Zápis z jednání stavební komise
Uskutečněno dne:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

18.11.2014, zahájeno v 18:30 hod
T. Šenkyřík, R. Ulrich, J. Grolich st., T. Volek
0
0

1. Informace:
– seznámení s obsahem a body k projednání
–
2. Projednávané body a vyjádření:
- žádost o vyjádření k demolici a teréním úpravám v areálu bývalého ZD na pozemku p.č. 674/2 a
674/9 (p. P. Hlučka, Velatice 13) – SK souhlasí, bez připomínek
– žádost o vyjádření k plánované stavbě a k následnému SP okružní křižovatky na křížení krajské
komunikace směr Brno - Vyškov (II/430) a Šlapanice – Mokrá Horákov (III/3833) - na hranici KÚ
obce Velatice. Žádost podala firma Rybák – projektování staveb, spol. s r.o. Brno – SK souhlasí, bez
připomínek
– výběr realizační firmy na zhotovení splaškové kanalizace do Sokolovny (na náměstí). Předloženy 2
cenové nabídky - firma PavingSpol – Šlapanice a Setop, s.r.o. Holasice. Po prostudování
položkových rozpočtů se SK dohodla na zadání zakázky firmě PavingSpol – Šlapanice
– prostudování navrženého řešení k revitalizaci obecních pozemků v prostorách bývalého ZD – za
pekárnou. SK byl předložen návrh na realizaci zemního tělesa, který zpracovala firma Geostar, spol.
s r.o. Brno. Dále pak zvážení předběžného cenového rozpočtu na zamýšlený záměr (poklady
zpracoval JGs a nechal ocenit firmou Terrabau, s.r.o.) – SK nechala projekt otevřený
3. Úkoly:
- JGs nechá položkový rozpočet na plán revitaliazce okomentovat a zpřesnit firmou Terrabau, s.r.o.
4. Nové dokumnety (doručené na OÚ)
5. Doporučení zastupitelůlm a vedení obce
Příští jednání SK: 9.12.2014 v 18:30 na OÚ Velatice. V případě potřeby bude svolána mimořádná
SK
Jednání SK skončilo v 19:30 hod
Zapsal: Tomáš Šenkyřík

Použité zkratky:

TS – Tomáš Šenkyřík
RU – Radoslav Ulrich
JGs – Jan Grolich st.
TV – Tomáš Volek

SK – stavební komise
SP – stavební povolení
ÚŘ – územní řízení
KÚ – katastrální území

ŘDPS – řízení o dodatečném povolení
stavby
ŘOS – řízení o odstranění stavby
VPS – veřejnoprávní smlouva

