Město Nový Knín – zápis stavební komise
Záznam z jednání

Předmět, místo a čas jednání:

Zápis stavební komise

č.03

Místo a čas jednání:

Nový Knín

Přítomni a podpisy:

Josef Kolka (JK), Martin Douša (MD), Martin Michálek (MM), Stanislav Foukner (SF), p.
Cvrček (p.C),
Tomáš Havlíček, zastupitelé města Nový Knín

Na vědomí:

27.03.2019 18.30 hodin

Text šedý --- bude vypuštěn v dalším zápise

Odpovídá
Termín
Bod Text – popis
1.
Parkovací místa – „bytovky“
JF
29/3/2019
• Zjištěny majetkové nesrovnalosti s pozemky --- informace o majitelích bude předána
na radu města. JF předá podklady
• Na základě rozhodnutí rady města, bude stavební komise pokračovat s přípravou
dalších kroků k vyřešení situace
• Stavební komise na pozemku č. 241/25 doporučujeme zpracovaní projektové
Rada města
dokumentace na parkoviště. Žádáme radu města o rozhodnutí, zda-li lze projet
objednat.
Rada města
• Stavební komise na pozemku č. 242/4 doporučujeme zpracovaní projektové
dokumentace na parkoviště (podélné stání). Žádáme radu města o rozhodnutí, zda-li
lze projet objednat
2.
stížnost p. Skokan.
JK, MD
Duben 2019
všichni
následně
• Na místě proběhne šetření, kterého se účastní p.Kolka a p.Douša. Po prošetření
bude doporučeno stanovisko.
3.
Žádost p. Jaroš
všichni
• stavební komise doporučuje vyhovět žádosti p.Jaroše na odkup pozemku za
symbolickou cenu s tím, že náklady související s prodejem (vyhotovení
geometrického plánu, poplatky atd..) převodu uhradí navrhovatel.
4.
Žádost p. Pilař
všichni
• stavební komise doporučuje jednat s navrhovatelem p. Pilařem o odkupu pozemku.
(jedná se o narovnání evidence katastru nemovitostí se skutečným stavem)
5.
Koncept oprav komunikací
všichni
• Stavební komise pokračuje v realizaci konceptu opravy komunikací. Záměrem je
vytipovat konkrétní ulice určené k opravě v roce 2020.
6.
Opravy komunikací rok 2019
rada města
• Stavební komise doporučuje urychleně zahájit výběrové řízení na opravy
komunikací, Vilová a v Jalovčinách.Žádá radu města o rozhodnutí v uvedené
žádosti.
7.
Stavební uzávěra
všichni
• Diskutovány body které by se měly objevit v dokumentu stavební uzávěry města
• Návrh stavební uzávěru připraví ing.Lukáš Cvrček a předloží k připomínkám
stavební komisi
• Po odsouhlasení bude předloženo na radu města
8.
Diskuze + ukončení schůze v 20 55 hod
všichni
9.
Tento zápis je považován za odsouhlasený osobami účastnými jednání, pokud žádný z účastníků nevznese jakékoli námitky, a to do
1.pracovního dne ode dne vydání.
Na vědomí:
Všichni přítomní
Zapsal: Josef Kolka
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