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

3.5.2016, zahájeno v 19:00 hod
T. Šenkyřík, J. Grolich st., T. Volek, R.Ulrich, J.Grolich ml.
0
0

1. Informace:
– seznámení s obsahem a body k projednání
2. Projednávané body a vyjádření:
- žádost o vyjádření nově budovaných přípojek na ppč. 1167/5 kú. Velatice k plánovanému RD, ppč.
pan Jiří Kejík, Molákova 2145/5, Líšeň, 62800 Brno – po úpravě projektu a zohlednění skutečného
umístění sítí SK souhlasí
- žádost o vyjádření nově budované vodovodní přípojky na ppč.1163/16, k ú Velatice, JUDr.
Radovan Zubek, Dykova 2230/2, 636 00 Brno – projednáno SK mailovou korespondencí - SK bez
připomínek
- informace od vedení obce stran započetí prací na obnově a budování komunikací v nové zástavbě,
časová osa v souvislosti s opravou mostu Na zahrádkách – SK souhlasí s důrazem na dodržení termínů
- informace od vedení obce stran plánované opravy mostu Na zahrádkách – podmínky a termín započetí
prací, technické zajištění uzavírky komunikace – průtah obcí a související objízdná trasa – SK souhlasí
- informace od vedení obce stran dokončení prací na vedení sítí optického kabelu spol. VIVO
Connection spol.s r.o. , Nádražní 1178/7 Šlapanice
a) oprava poškozené kanalizace a uvedení komunikace do původního stavu - SK souhlasí s důrazem na
dodržení smluvních podmínek pro zbudování sítě v kú. Velatice
b) nadzemní vedení sítě s využitím sloupů NN spol E-on a.s. v intravelánu obce – SK doporučuje
doložit vyjádření spol. E-on o výše uvedeném záměru spol. Vivo. Do té doby SK instalaci sítě
nedoporučuje
c) skutečné provedení a instalace sítě spol. Vivo neodpovídá původní schválené PD – SK doporučuje
nechat vyhotovit PD a vše zakreslit dle skutečného provedení stavby
3. Úkoly:
4. Nové dokumnety (doručené na OÚ)
5. Doporučení zastupitelům a vedení obce
6. Příští jednání SK: 7.6.2016 v 19:00 na OÚ Velatice. V případě potřeby bude svolána mimořádná
SK
Jednání SK skončilo ve 20:45 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

