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

19.5.2015, zahájeno v 19:00 hod
T. Šenkyřík, J. Grolich st., T. Volek, R. Ulrich
0
0

1. Informace:
– seznámení s obsahem a body k projednání
2. Projednávané body a vyjádření:
- žádost Věry a Michala kopeckých, Velatice 156, ze dne 4.5.2015, ve věci kompenzace za využívání
pozemku v soukromém vlastnictví pro potřeby Mateřské školy Velatice (MŠ) – SK navrhuje osobní
jednání s vlastníky dotčených pozemků v prostoru MŠ pro stanovení vhodného postupu při řešení
majetkového vyrovnání v této věci
- žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – Stavební úpravy k objektu Velatice 57, 664 05, ppč
413, kú Velatice, Milan Kuklínek, Velatice 57, zast. Ing. Jana Třeštíková, Bezručova 1652/34, Šlapanice
– SK bez připomínek
- oznámení o zahájení stavebního řízení III/0471, most 0471-2-Velatice na ppč. 70/1, 682/1, 2019/1,
2111, 2112 v kú. Velatice, (MěÚ Šlapanice, Opuštěná 2, Brno, Odbor výstavby, čj. OV-ČJ/3089915/OTR) – SK bere na vědomí
- vyrozumění o zahájení kolaudačního řízení, Novostavba RD s příslušenstvím, na ppč.434/5, 434/3
kú.Velatice - (OÚ Mokrá – Horákov, Stavební úřad, čj. 93/15) – SK bere na vědomí
- žádost o vyjádření k zamýšlené stavbě Novostavba RD s příslušenstvím, vč. přípojek na IS,
oplocení, na ppč. 1102/3 kú. Velatice, Mgr. Bohuslav Kabrda, Na Úvoze 755/14, 591 01, Žďár nad
Sázavou – SK bez připomínek
- žádost o odkup části pozemku ppč.296/1 v těsném sousedství s ppč.387, kú. Velatice, Jiřina
Literová, Velatice 82, 664 05 – předložena žádost rozdělena do tří částí. SK souhlasí s variantou prodeje
navrhované části 1 a 2. Pro detailní posouzení je třeba znát stanovisko majitelů IS, které jsou těmito
pozemky dotčeny- vyhotoví žadatel. Pozemek část 3 SK pro prodej nedoporučuje – přístup k objektu
čp.144 na ppč. 386/1
3. Úkoly:
4. Nové dokumnety (doručené na OÚ)
5. Doporučení zastupitelům a vedení obce
SK navrhuje osobní jednání s vlastníky dotčených pozemků v prostoru MŠ
6. Příští jednání SK: 23.6.2015 v 19:00 na OÚ Velatice. V případě potřeby bude svolána mimořádná
SK
Jednání SK skončilo ve 20:30 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

