Zápis z jednání stavebního výboru městyse Choltice
Číslo 3/2019

Datum: 21. 8. 2019 v 14,00

Přítomní:
Členové stavebního výboru: ing. Horák, M. Šupík, P. Vančura, ing. Hončík
+ Starosta Mgr. T. Bolek
Omluven: R. Chudomel

Bylo projednáno:
-

Aktuální stavební činnost:
 Zdravotní středisko probíhá dle HMG, stačí obvyklé kontrolní dny
 Věž radnice – shnilé nosníky, je opravována u kravína, nutné rozhodnutí
k hodinám, ale až po ohledání současných hodin odborníkem. Bude řešeno
v zastupitelstvu
 Asfalt u nového chodníku v Jedousovské ulici – termín září - říjen

-

Co ještě řešit 2019:
 Projednány všechny aktuální záležitosti – podrobný rozpis je v závěrech –
doporučení
 Váznoucí projekty: Knihovna, hasičská zbrojnice, WC zámek
 Byt č. 78 vlhne patrně vlivem netěsných odpadů…

-

Žádosti a stížnosti občanů
 Projednány žádosti ing. Málka a p. Lébla ohledně návrhů úprav průjezdů
kolem jejich nemovitostí

-

Rok 2020 – diskuze o hlavních záměrech oprav či výstavby:

Závěry – doporučení:
- Stavební výbor doporučuje následující opatření k jednotlivým řešeným záležitostem
v roce 2019:
 Budova pošty:
• za současných podmínek nekupovat
• Jednat
• Případný nákup až dle vývoje podmínek v roce 2020
• Rezervované finanční prostředky využít jinak v roce 2019
 Projekt chodníku Náměstí – Nádražní ulice:
• Vyčkal na vyřešení nejasností St. Úřad – projektant, rozměry…
• Projektant se zavazuje, zpracovat žádost o dotaci zdarma
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St. Výbor doporučuje vybudovat vjezd k objektu Další cesta na náklady
městyse…
St. Výbor doporučuje zažádat o 80% dotace rybníky Marešák +
Podrybníčky, z MŽP + MZ, dle vývoje dotace realizace v roce 2020
naopak letos nezahajovat opravu střechy kravína – část ve vlastnictví
městyse… a neopravovat hnízdo odpadu u zámku. Doporučujeme
přesun tohoto hnízda k parkovišti u kurtů.
Parkoviště u kurtů – doporučujeme realizaci v roce 2020 – omezení
nákladů k opravě – cca 300 tis Kč
Případná realizace opravy náhonu Chrtnického rybníku dle
odkoupení
dokumentace,
realizace
po
dohodě
s rybáři,
nízkonákladově!!! - do 15 - ti tis. Kč.
Doporučujeme v lokalitě Z1 poptat projektovou dokumentaci na
zasíťování…, po etapách, důraz klademe na skutečnost, že městys
nebude na své náklady zajišťovat sítě soukromým majitelům
pozemků…
Územní studie lokality Z5 – zatím řešit pouze jednoduchým způsobem
uliční čáru
Odpovědi stěžovatelům:
• Ing. Málek: Městys opakovaně navrhne pouze odstranění
nákolníků z nemovitostí na vlastní náklady….
• P. Lébl: Stavební výbor nevidí jako důvodné akceptaci návrhů
p. Lébla, jakékoli zúžení v tomto místně negativně ovlivní
bezpečnost silničního provozu, městys souhlasí pouze
s případnou úpravou bez zúžení průjezdného, profilu…

Stavební výbor, zapsal Horák.

