SK 2011- 7
Zápis z jednání komise stavební, životního prostředí a energetiky
konané dne 26. 9. 2011
Přítomni: Ing. Miloslav Klimeš, Jitka Moclová, Ing. Petr Skalský, Ing. Pavel Mrázek, Libor
Janda
Omluveni: RNDr. Jiří Kulich
1. K minulému zápisu nebyly žádné připomínky.
2. Projekt Procházka kolem řeky Úpy – pan architekt Tomek představil projekt a byly
projednány drobné úpravy a změny.
3. p. M. – žádá o umístění reklamní cedule u hlavní silnice v Maršově III. Přesné
umístění bude dohodnuto s tajemníkem.
4. Uvítací panely do obce - komise rozhodla umístit panel ve směru od Pece pod
Sněžkou u mostu mezi Křižovatkou a cestou na Aichelburg (v místě staré silnice)
5. p. P. – žádost čj. 233/11 ze dne 26. 9. 2011 o prodej pozemku 441/35 za cenu 250
Kč/ m2 a pronájem části pozemku 441/20 – komise souhlasí
6. p. R. – žádost čj. 214/11 ze dne 5. 9. 2011 o prodej pozemku 554/1 v k.ú. Horní
Albeřice. Přestože se bývalá cesta již nepoužívá, z právního hlediska stále zajišťuje
přístup na okolní pozemky. Proto komise nedoporučuje prodej, pouze pronájem.
7. p. R. – žádost čj. 195/11 ze dne 19. 8. 2011 o pronájem pozemku 188/9 v k.ú. Temný
Důl (pozemek pod bývalou strojovnou MVE). Komise není v principu proti pronájmu
pozemku, jen žádá o zkulturnění (opravu) nevzhledné stavby, která se na pozemku
nachází. Z hlediska obce komise považuje za nejlepší řešení odstranění stavby a po té
prodej pozemku za symbolickou cenu.
8. manželé Č. – žádost o prodej pozemku 219/11 v k.ú. Horní Maršov o výměře 831m2.
Jde o dokoupení sousedního pozemku k již získané parcele. Komise souhlasí
s prodejem pozemku za stejnou cenu jako u předešlého prodeje, tj. 310 Kč/ m2.
9. manželé Z. – žádost čj. 169/11 ze dne 14. 7. 2011 o souhlas se stavbou plotu.
Komise souhlasí za předpokladu, že celá konstrukce plotu nebude zasahovat do
obecních pozemků. Dále by se plot měl umístit s ohledem na zimní údržbu obecní
komunikace (dojedná tajemník).
10. Příští komise bude 24. 10. 2011.
Zapsal Ing. Miloslav Klimeš

