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ZÁPIS č. 3/2019 

z jednání komise stavební, dopravní a rozvoje města 

konané dne 2. 5. 2019 (čtvrtek) od 19:00 na městském úřadě 

v Roztokách 

 

 
Jednání zahájeno v 19:00 hodin. 

 

Přítomni: Viz prezenční listina: Hadraba, Richter, Hladílek, Trepera, Walterová,  

Omluveni: Vítů, Flek, Kratěna, Sodomová, Trávníček, Šmíd 

Přizvaní: L. Přeček 

Hosté:   

 

Všichni členové komise byli seznámeni s následujícím programem: 

 

1. Rekonstrukce rodinného domu č.p.1090, ul. Levohradecká 

2. Rodinný dům Legií 436 - změna stavby před dokončením 

3. Stavební úpravy RD č.p. 914, ul. Žirovnického 

4. Umístění dopravního zrcadla u výjezdu do ul. Nádražní od Roztockého nádraží 

 

K doplnění byly navrženy tyto body: 

 

5. Rekonstrukce rodinného domu č.p. 1380, ul. Mühlbergerova 

 

Vlastní jednání:  

 

ad. 1)  Rekonstrukce rodinného domu č.p.1090, ul. Levohradecká 

 

Stavební komise doporučuje radě města souhlasit rekonstrukcí rodinného domu č.p.1090, ul. 

Levohradecká dle návrhu Ing. arch. Miroslava Ščudly 

 

Pro:   5 Proti:  -  Zdržel se:  -  

 

 

ad. 2)  Rodinný dům Legií 436 - změna stavby před dokončením 

 

Stavební komise doporučuje radě města souhlasit se změnou stavby před dokončením rodinného domu 

č.p. 436, ul. Legií, dle návrhu Ing. arch. Jiřího Sedláčka. 

 

Pro:   5 Proti:  -  Zdržel se:  - 

 

 

ad. 3)  Stavební úpravy RD č.p. 914, ul. Žirovnického 

 

Stavební komise doporučuje radě města souhlasit se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 914, ul. 

Žirovnického dle návrhu Ing. arch. Zdeňka Šimoníka 

 

Pro:   5 Proti:  -  Zdržel se:  - 

 

 

ad. 4)  Umístění dopravního zrcadla u výjezdu do ul. Nádražní od Roztockého nádraží 

 

SK byla informována o plánovaných dopravních opatřeních v ul. Nádražní, které se v současné době 

projednávají. SK doporučuje prověřit funkčnost těchto plánovaných dopravních opatření a v případě 
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jejich nedostatečnosti projednat možnost umístění dopravního zrcadla naproti výjezdu od vlakového 

nádraží. 

 

Pro:   5 Proti:  -  Zdržel se:  - Nehlasoval:   - 

 

 

ad. 5)  Rekonstrukce rodinného domu č.p. 1380, ul. Mühlbergerova 

 

SK doporučuje RM souhlasit s rekonstrukcí rodinného domu č.p. 1380, ul. Mühlbergerova s tím, že 

doporučuje investorovi upravit architektonický návrh stavby, především zredukovat rozsah přesahů 

střech směrem do nádvoří. V této věci je možné kontaktovat městského architekta. 

 

Pro:   5 Proti:  -  Zdržel se:  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání ukončeno v 20:00 hod. 

Za korekturu přítomných a omluvených dle prezenční listiny odpovídá Hana Záhorská. 

Příloha: Prezenční listina 


