Komise stavební a rozvoje města Roztoky

ZÁPIS č. 7/2015
z jednání komise stavební a rozvoje města
konané dne 7. 9. 2015 (pondělí) od 18:00 na městském úřadě
v Roztokách
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Přítomni: Viz prezenční listina: Hadraba, Richter, Vítů, Kubečka, Štochel, Ryneš, T. Slavík
Omluveni: Tichá, Růžková, Flek
Hosté: O. Holub, J. Holubová, M. Veselý, K. Pohlová
Všichni členové komise byli seznámeni s následujícím programem:
1. Žádost o vyjádření k DUR „Obytný soubor Roztoky“ v Nádražní ulici
2. Strategický plán rozvoje města Roztoky
Do programu jednání byly dodatečně zařazeny tyto body:
3. Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na parc.č. 384/1 a 383, obě k.ú. Roztoky u Prahy
4. Rozšíření komunikace v ul. V úvoze
5. Posouzení návrhu barevného řešení fasády BD Obránců míru č.p. 1516
Vlastní jednání:
ad. 1) Žádost o vyjádření k DUR „Obytný soubor Roztoky“ v Nádražní ulici
Zástupci investora prezentovali zapracování požadavků města Roztoky, které byly vzneseny během
předchozích jednání, do projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a plánovací smlouvy. SK
konstatuje, že technické požadavky byly splněny. Zástupci investora souhlasili, že do středy 9. 9. 2015 připraví
podklady o ceně mateřské školy a divadla.
Pro:

6

Proti: -

Zdržel se: -

ad. 2) Strategický plán rozvoje města Roztoky
Členové SK zašlou své připomínky tajemnici komise, která ve spolupráci s pány Hadrabou a Richterem
připraví a předá podněty ze strany SK k návrhu strategického plánu nejpozději do pondělí 14.9.2015.
Pro:

6

Proti: -

Zdržel se: -

ad. 3) Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na parc.č. 384/1 a 383, obě k.ú. Roztoky u Prahy
SK nemá k návrhu námitek a doporučuje RM s návrhem souhlasit
Pro:

6

Proti: -

Zdržel se: -

ad. 4) Rozšíření komunikace v ul. V úvoze
SK nemá k návrhu námitek a doporučuje RM souhlasit.
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Pro:

5

Proti: -

Zdržel se: 1

ad. 5) Posouzení návrhu barevného řešení fasády BD Obránců míru č.p. 1516
SK doporučuje RM s návrhem souhlasit
Pro:

6

Proti: -

Zdržel se: -

Jednání ukončeno v 20:10 hod.
Za korekturu přítomných a omluvených dle prezenční listiny odpovídá Hana Záhorská.
Příloha: Prezenční listina
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