
Zápis  

Z pracovní porady stavebního výboru při ZO Střítež 

konaného dne 9.11.2009 
 

Přítomní: Ing. Miroslav Fober 

  Plekanec Stanislav 

  Ing. František Kowalczyk 

  Ing. Vilém Waloszek 

  Ing. Pavel Gajdacz 

 

Program: 1) Plán oprav MK v roce 2010 

  2) Investice v roce 200 – priority 

  3) Darovací smlouva na dodání struskové drtě 

  4) Geometrické zaměření MK pro nové stavebníky 

  5) Zpráva z kontrolního dne výstavby objektu šaten a soc zařízení 

 

Ad 1) 

Plán oprav MK v roce 2010 – šetřením na místě byly zjištěny technické stavy MK a to v úsecích: 

- MK č. 13 – od nádraţí k obč. Gajdaczovi v délce 533,5 m  

- MK 21 kolem večerky Adélka v délce 592,2 m 

- MK 3 k obč. Košutovi v délce 367,9 m 

- MK od p. Šebesty k p. Minářové v délce cca 142 m 

- MK – od převaděče k p. Wiewiorkovi – určená pro nové stavebníky 

- MK č. 18 – na Smilovice v celkové délce 877,2 m 

Stavební výbor doporučil opravit MK v pořadí: 

 MK č. 19 k obč. Gajdaczovi 

 MK č. 3 k obč. Košutovi 

 MK č. 21 kolem večerky Adélka k obč. Kowalczykovi 

 

Nová MK od převaděče k obč. Wewiorkovi pro novostavebníky je nutno geometricky zaměnit, 

zanechat zpracování projektové dokumentace a vyhlásit výběrové řízení na příjezdovou komunikaci 

v rozsahu prašné vozovky. Vyuţít darovací smlouvy na bezplatné dodání struskové drtě z TŢ 

v termínu I. Q 2009 

Zodp: Starosta obce + předseda stavebního výboru. 

 Opravu MK č. 18 řešit vyspravením výtluku 

 MK č. 14.1 k paní Minářové realizovat po ukončení majetkoprávních záleţitostí mezi obcí a daru 

pozemků 

 

 

 



Ad 2)  

Investice v roce 2010 – Priority 

Stavební výbor doporučuje ZO dokončit výstavbu objektu šaten a soc. zařízení a to v termínu do 

30.9.2010 

Stavební výbor doporučuje zahájit výstavbu veřejného osvětlení MK v KÚ Stříteţ – Zálesí a to 

v púseku ţelezniční zastávky Ropice k Obč. Machovi 

 

- Stavební výbor doporučuje zahájit výstavbu vodovodního řádu v úseku silnice III/4763 od KD 

v délce 300m. V rámci dotačních moţností poţádat o dotaci z operačního programu ţivotního 

prostředí. 

- Bude-li přiznána dotace na Revitalizaci centra obce v roce 2010 vyhlásit výběrové řízení pro 

zajištění tohoto záměru. 

- Dokončit obloţení kaple – přírodním pískovcovým kamenem v termínu květen 2010 

- Stavební výbor doporučuje provést rekonstrukci veřejného osvětlení v úseku od nádraţí 

směrem k obč. Kuczerovi. 

 

Ad3) 

Přechod pro chodce u večerky Adélka – uvedený přechod pro chodce řešit na náklady obce. 

(vypracování projektu včetně vybrání dodavatele záměru) Místo přechodu konzultovat a smluvně 

ošetřit s majitelem pozemku – manţely Dudovými. 

 

Ad4) 

Zpráva z kontrolního dne výstavby šaten a sociálního zařízení přednesl stavební dozor investora Ing. 

Fober. Bylo konstatováno, ţe časový harmonogram výstavby je termínově dodrţený. Práce jsou 

provedeny v poţadované kvalitě a připomínky ze strany investora jsou operativně vyhodnocovány a 

řešeny. 

 

Ad5) 

Dopravní značky pro MK – stavební výbor trvá na umístění DZ na MK v rozsahu tomu určeném 

Obecním úřadem 

 

Zapsal: Stanislav Plekanec 


