Město Nový Knín – zápis stavební komise
Záznam z jednání

Předmět, místo a čas jednání:

Zápis stavební komise

č.01

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), Petr Chmeík
Tomáš Havlíček, zastupitelé města Nový Knín

Na vědomí:

09.01.2018, 19:00 hodin

Text šedý --- bude vypuštěn v dalším zápise

Bod Text – popis
1.
Představení a kontakty členů stavební komise:
1. Jesef Kolka – předseda – email: Josefkolka@seznan.cz, tel:
2. Martin Douša – člen – martindousa@volny.cz, tel:
3. Stanislav Foukner – člen – s.foukner@seznam.cz, tel:
4. p. Cvrček – člen – cvrcek@email.cz, tel:
5. Martin Michálek – člen – martin.michalek@atlas.cz, tel: 737 345 012
2.
Nová S. K. bere na vědomí zápisy předchozí stavební komise . Diskuse nad hlavními úkoly
stavební komise. Shoda nad nutností vytvoření koncepce oprav všech komunikací a chodníků
v rámci města pro období 2019-2023.
Doporučení pro zastupitelstvo: ¾ přidělených finančních zdrojů věnovat na opravy komunikací,
¼ zdrojů věnovat na opravy chodníků. Platí pro každý rok
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Odpovídá
Všichni

všichni

Představení koncepce oprav komunikací – posuzování dle bodového hodnocení (komunikace
získávají body za průměrnou cenu opravy, počet jednotek které komunikace obsluhuje,
současný stav, hodnocení členů SK, druh povrchu atd.) Veškeré podklady vychází
z pasportizace komunikací zpracovaný městem. Představen vzorek posuzování na části
komunikací:
Úkol: a) dopracovat celou koncepci a aplikovat posouzení na všechny komunikace
b) Přiřadit priority pro opravy dle názoru členů komise
c) Představit koncepci radě města, zastupitelstvu, veřejnosti – zapracovat připomínky
všech
Vypracovat stejnou koncepci pro opravu a realizaci chodníků
Zajistit vypracování projektové dokumentace pro opravu komunikací, plánovaných na rok 2019:
a) V Jalovčinách
b) Vilová
c) XXX
d) XXX
Komunikace vybrány na základě schody nutnosti oprav tak, aby bylo možno stihnout projekt,
výběrové řízení a realizaci do konce roku 2019 a bylo možné na ně čerpat dotace.
Doporučit RM zajištění projektové dokumentace na část chodníku ulice SUDOVICKA (od
autobusové zastávky k ulici Pod Zámkem) od dopravního inženýra. Zjistit odhad ceny a termín
vypracování.
Diskuse nad možností řešení parkování autobusů na náměstí. Nabídka na vypracování jiných
variant řešení.
Záměny pozemků, požadavky občanů:
a) JK pošle všechny dostupné žádosti na členy SK. Členové nastudují a na příštím
jednání sdělí svůj názor na záměny a dají své doporučení
b) JK zajistí komunikaci (zpravodaj), že žádosti starší než 12 měsíců musí být z důvodu
nového složení stavební komise podány znovu. Následně na ně bude odpovězeno
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Termín

Všichni

MM
Všichni
všichni

30/1/2019
15/2/2019
Co nejdříve

všichni
PCH

30/3/2019
15/2/2019

pC

30/1/2019

pC

30/1/2019

JK
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9.
10.
11

Veškeré podklady vypracované SK mají charakter “doporučení” o závazném objednání nebo
všichni
realizaci musí vždy rozhodnout příslušný orgán města (starosta, RM, zastupitelstvo)
Z každého zasedání SK bude vypracován písemný zápis, jenž bude předán na (starosta města,
JK
zastupitelé města) prostřednictvím emailu.
Příští jednání SK je plánováno na :
JK

informace
trvale
???

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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