Zápis
ze stavební komise konané dne 10. 6. 2013 na stavebním úřadě v Horním Maršově
____________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Pavel Mrázek, Ing. Petr Skalský, Ing. Tomáš Valer, Jitka Moclová
1. Manželé K. (ze dne 10. 6. 2013, č. j. 114/SK), upozorňují na nevhodné terénní práce
v souvislosti se strženým mostem spojující komunikaci p.p.č. 383 a p.p.č. 384/2 v k. ú.
Dolní Lysečiny. Bojí se poškození zdroje pitné vody v případě další povodně. Most byl
odplaven v důsledku povodní z 1. 6. na 2. 6. 2013.
• Vzhledem k tomu, že obec není vlastníkem této komunikace, vlastníkem je Státní
pozemkový úřad Praha a vodoteč spravuje Správa KRNAP Vrchlabí, bude tento dopis
zaslán vlastníkům k řešení.
• Dále bude dopis zaslán Městskému úřadu Trutnov, odboru výstavby, silničnímu
správnímu úřadu, který je oprávněn rozhodovat o mostních stavbách.
• Dále bude informována krizová povodňová komisi v Trutnově.

2. M.S., Trutnov ( ze dne 4.6. 2013,č.j. 106/SK), v souvislosti s povodněmi upozorňuje na totální
zničení opěrné zdi levého břehu Albeřického potoka p.p.č. 238/1 v k. ú. Dolní Albeřice vl.
obce Horní Maršov a dále upozorňuje na odplavení části p.p.č. 236/1, kde je vedena
kanalizace z ČOV a kabely ČEZ.
• Co se týče p.p.č. 238/1 v k. ú. Dolní Albeřice starosta podal informaci, že již byly
podniknuty kroky, co se týče náhrady škody na pojišťovně, obec bude opravovat pouze
můstek.
• Co se týče Albeřického potoka a zničení levého břehu, bude muset být osloven správce
toku Správa KRNAP a stejně tak i vlastníci inženýrských sítí k opravě.
• S. musí uplatnit náhradu škody na pozemek ve svém vlastnictví p.p.č. 236/1 v k. ú. Dolní
Albeřice na příslušné pojišťovně.

3. J.S., Praha ( ze dne 24. 5. 2013, č. j. 97/SK), požaduje odstranit sloup veřejného osvětlení
včetně el. přípojky ze svého pozemku p.p.č. 518 v k. ú. Horní Maršov.
• Stavební komise souhlasí s odstraněním sloupu VO včetně el. přípojky.
• Byla předložena fotodokumentace, ze které vyplývá, že plot pana Straky zasahuje svým
umístěním na pozemek č. 520/2 v k. ú. Horní Maršov ve vl. obce Horní Maršov. Stavební
komise požaduje odstranění oplocení z pozemku 520/2 v k. ú. Horní Maršov a posunutí na
jeho pozemek č. 518 v k. ú. Horní Maršov.
• Stavební komise doporučuje provést koordinaci stavebních prací v souvislosti
s odstraňováním sloupu a s posunutím plotu.
4. Další stavební komise bude 8. 7. 2013.

Zapsala Jitka Moclová dne 11. 6. 2013

