SK 2013 - 6
Zápis z jednání komise stavební, životního prostředí a energetiky
konané dne 23. 9. 2013
Přítomni: RNDr. Jiří Kulich, Ing. Miloslav Klimeš, Ing. Petr Skalský, Ing. Pavel Mrázek,
Libor Janda, Jitka Moclová, Ing. Tomáš Valer
1. K minulému zápisu nebyly žádné připomínky.
2. K. Z. – žádost ze dne 23. 7. 2013 č. j. 160/13 o prodej pozemku 168/1, k. ú. Maršov III.
Komise nesouhlasí s prodejem pozemku, na kterém bude zřízena obecní cesta. Z té
bude též přístup k zadní části nemovitosti žadatele. Po vybudování cesty je možná
dohoda o prodeji zbytkové parcely.
3. G. – žádost ze dne 27. 7. č. j. 167/SK o prodej pozemku 757/1, k. ú. Maršov III.
Komise nesouhlasí. Cesta je zařazena do seznamu pozemků ke směně s majitelem
okolního lesa, tj. se Správou Krnap.
4. N. - žádost ze dne 13. 8. č. j. 175/13 o přestavbu mostku na hranici k. ú. Horní
Albeřice 536 a Dolní Albeřice 238/1. V současné době není ve finančních možnostech
obce investovat do přebudování všech nevyhovujících mostů v Albeřicích a
v Lysečinách. Obec ale zadá vypracování nutné projektové dokumentace.
5. L. - žádost ze dne 6. 9. č. j. 202/13 o odstranění stromů na obecní cestě v Temném
Dole na Staré Hoře. Komise souhlasí s pokácením vzrostlých stromů v bezprostřední
blízkosti nemovitosti.
6. F. - žádost ze dne 23. 9. o souhlas se stavbou přípojky horkovodu k nemovitosti
žadatele. Komise souhlasí.
7. Propojení obecní cesty v Dolních Albeřicích
Komise doporučuje zahájit jednání s Krpou Hostinné o směně nebo prodeji části
pozemku 365/1 v k. ú. Dolní Albeřice, aby obecní cesta vedla až k mostku. Část
navazujícího pozemku 520, kde komunikace dále nepokračuje, bude nabídnuta k prodeji
sousedním majitelům.
8. Studie dopravních opatření Horní Maršov, Ing. Ivan Šír
Komise se seznámila se studií a dává na zvážení:
- detail 3 - zkusit posunout přechod pro chodce více směrem ke Svobodě nad Úpou ke
schodišti na Slovany, kde se silnice kříží s pěší komunikací „schodiště - náměstí“
- detail 7 - zkusit posunout přechod pro chodce ještě více ke křižovatce s ulicí Lukášovou
(o 5 - 9 m), kde se opět silnice kříží s pěší komunikací „ Lukášova ulice + Kraví cesta Lipová ulice + Ulička“.
Zapsal Ing. Miloslav Klimeš

