Komise m stské ásti . 11, Olomouc – Tabulový vrch

ZÁPIS
z mimo ádné sch ze KM 11, která se konala dne 18.10.2007 v zasedací místnosti komise, Karafiátova . 6.
P ítomni: JUDr. P. Titz, Ji í Hanák, Josef Kaštil, Bc. Petr Pachta,
RNDr. Ji í Stranyánek, Ing.Petr Domácí, Jaroslav Šulc, RNDr. Zde ka
Plachá, Ing. Jarmila Marková. Nep ítomný len komise byl omluven.
Komise projednala výsledky místního šet ení, které se konalo 10.10.2007 a to
v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinné domu na pozemku . 604, který je
v majetku Statutárního m sta Olomouce.
RMO na svém zasedání rozhodla tento pozemek pronajmout a následn prodat
zájemci panu Ing. arch. Ivo Gerhardovi.
Jmenovaný p edložil svoji koncepci výstavby rodinného domu do níž zapracoval p ipomínky ob an , kterých se plánovaná výstavba dotkne. KM
.11 vzala
písemn p edloženou koncepci na v domí s tím, že pokud v následujícím sta –
vebním ízení nebude porušen stavební zákon nebo p edpisy s tímto zákonem
související, stavba výrazn nenaruší bydlení ob an v této lokalit .
V probíhající diskusi odpov d l shora uvedený zájemce na všechny dotazy
jednotlivých len KM .11.
Z jednání vyplynulo následující usnesení:
Komise m stské ásti zhodnotila všechny informace, které ke svému jednání
m la k dispozici a konstatuje, že pokud v dalším jednání nebude porušen
stavební zákon nebo jiné související p edpisy, plánovaná stavba neohrozí
výrazn kvalitu bydlení v této lokalit .
Stavební zákon umož uje každému ob anu, kterého se n jakým zp sobem
stavba dotkne, že m že své námitky uplatnit ve stavebním ízení.
O usnesení bylo hlasováno takto: 8 len komise hlasovalo kladn
1 len komise hlasoval záporn
Podle statutu KM . 11 rozhoduje o platnosti usnesení nadpolovi ní v tšina
p ítomných len komise. Usnesení je tedy platné.
Jednání bylo skon eno v 19.00 hodin.

Olomouc 18.10.2007

JUDr. P. Titz
p edseda komise
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