Zápis
ze stavební komise konané dne 6.5. 2013 na stavebním úřadě v Horním Maršově
____________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Pavel Mrázek, Ing. Petr Skalský, Ing. Tomáš Valer, Libor Janda, Jitka Moclová
1. Stavební komise doporučuje prověřit možnost zpracování pasportu komunikací. Prověří Jitka
Moclová.
• Pasport komunikací obsahuje podrobný popis komunikace např. na jakém pozemku se
nachází, velikost, délka, povrch, harmonogram oprav, případně kdy byla provedena
rekonstrukce apod. jedná se hlavně o textovou část, jako příloha může být situace se
zákresem a pořízená fotodokumentace.
• Pasport nemusí provést autorizovaný technik nebo inženýr v oboru.
• Právní dopad na nepořízení pasportu není žádný.
2. Omezení rychlosti v areálu školy na 5km/hod.
•

Po konzultaci s pracovníkem Městského úřadu Trutnov, silniční správní úřad, stačí pouze
vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu. Dne 7.5. 2013 byla podána žádost
k vyjádření.

3. Stavební komise bere na vědomí žádost o změnu ÚP, kterou podal J.H. a O.B. v zastoupení
J.K. Jedná se pozemek č. 24/2 v katastrálním území Horní Albeřice
• Starosta prověří i jiné možnosti změny ÚP za přítomnosti ředitele Správy KRNAP
Vrchlabí.
4. Žádost ( I.V.), ze dne 2.5. 2013 o pronájem části pozemku č. 153 a p.p.č. 154/1 v k.ú. Maršov
III o celkové výměře 490m2 za účelem zřízení dětského hřiště.
• Stavební komise souhlasí bez připomínek.
5. Most na Skleněnou louku. Je zpracována dokumentace na rekonstrukci jsou odhadnuty
náklady cca 200 tis. Libor Janda a Jitka Moclová prověří na Městském úřadě Trutnov, zda je
třeba povolení nebo, zda se bude jednat o udržovací práce.
• Stavební komise doporučuje následně svolat schůzku se všemi zainteresovanými.
6. Firma Hrdlička spol. s.r.o., Praha, existence sítí.
• Stavební komise bere na vědomí informaci o prezentaci firmy. Aplikaci by případně
zaplatil Svazek obcí a měst, mikroregion.

7. Další stavební komise se bude konat dne 10.6. 2013

Zapsala Jitka Moclová dne 9.5. 2013

