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ZÁPIS č. 3/2014 
z jednání komise stavební a rozvoje města 

konané dne 10. 3. 2014 (pondělí) od 18:30 na městském úřadě 

v Roztokách 

 

 
Jednání zahájeno v 18:30 hodin. 

 

Přítomni: Viz prezenční listina: Landa, Čáslavka, Richter, Vítů, Kubečka, Šefr, Vavřínová, Mrňák 

Omluveni: Hrouda, Kozinková, Polák 

 

Všichni členové komise byli v pozvánce seznámeni s následujícím programem: 

 

1. Vyčištění a údržba nádrže v Tichém údolí, lokalita Maxmiliánka 

2. Přístavba rodinného domu, V úvoze 1298 

3. Umístění dešťové kanalizační přípojky na pozemku města – RGH spol. s r.o. 

4. Dělení pozemků na Dubečnici – Amadet a.s. 

5. Stavební úpravy rodinného domu , Václavská č.p. 967 

 

Do programu byly se souhlasem všech přítomných zařazeny dále tyto body: 

 

6. Stavební úpravy rodinného domu č.p.146, ul. Vošahlíkova 

7. Oplocení pozemku rodinného domu č.p.3441, nároží ul. Opletalova, Smetanova 

8. Rekonstrukce rodinného domu č.p. 1269, ul. Opletalova 

9. Stavba rodinného domu na parc.č. 854, 853, 856/1, k.ú. Roztoky u Prahy 

10. ostatní 

 
Vlastní jednání:  

 

ad. 1) Vyčištění a údržba nádrže v Tichém údolí, lokalita Maxmiliánka 

 

SK nemá proti prezentovanému záměru žádné námitky a doporučuje RM souhlasit.  

 

Pro:   7 Proti:  -  Zdržel se:  - 

 

 

ad. 2) Přístavba rodinného domu, V úvoze 1298 

 

SK nemá žádné námitky a doporučuje RM souhlasit.  

 

Pro:   7 Proti:  -  Zdržel se:  - 
 

 

ad. 3) Umístění dešťové kanalizační přípojky na pozemku města – RGH spol. s r.o. 

 

SK doporučuje RM souhlasit s napojením dešťové kanalizace v areálu nemocnice na stoku dešťové kanalizace 

místo dosavadního napojení na splaškovou kanalizaci, pokud bude prokázána dostatečná kapacita stávající 

dešťové stoky v ulici Tiché údolí. 

Pro:   7 Proti:  -  Zdržel se:  - 
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ad. 4) Dělení pozemků na Dubečnici – Amadet a.s. 

 

SK nemá žádné námitky a doporučuje RM souhlasit.  

 

Pro:   7 Proti:  -  Zdržel se:  - 

 

 

ad. 5) Stavební úpravy rodinného domu , Václavská č.p. 967 

 

SK nemá žádné námitky a doporučuje RM souhlasit.  

 

Pro:   7 Proti:  -  Zdržel se:  - 

 

 

ad. 6) Stavební úpravy rodinného domu č.p.146, ul. Vošahlíkova 

 

SK nemá žádné námitky a doporučuje RM souhlasit.  

 

Pro:   7 Proti:  -  Zdržel se:  - 

 

 

ad. 7) Oplocení pozemku rodinného domu č.p.3441, nároží ul. Opletalova, Smetanova 

 

SK nemá žádné námitky a doporučuje RM souhlasit.  

 

Pro:   7 Proti:  -  Zdržel se:  - 

 

 

ad. 8) Rekonstrukce rodinného domu č.p. 1269, ul. Opletalova 

 

SK nemá žádné námitky a doporučuje RM souhlasit.  

 

Pro:   7 Proti:  -  Zdržel se:  - 

 

 

ad. 9) Stavba rodinného domu na parc.č. 854, 853, 856/1, k.ú. Roztoky u Prahy 

 

SK nemá žádné námitky a doporučuje RM souhlasit.  

 

Pro:   7 Proti:  -  Zdržel se:  - 

 

 

Jednání ukončeno v 19:45 hod. 

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

Příloha: Prezenční listina 


