Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 9. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.04.2021
„Obytný soubor Kuřim – Záhoří – 1. Etapa“ – příjezdová komunikace – způsob
rušení jednotné kanalizace v úseku hráze suchého poldru
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - vyjádření TBD anon
B - situace

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Markelova Jana - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Město Kuřim uzavřelo dne 05.10.2018 Plánovací smlouvu o úpravě právních vztahů při výstavbě
obytného souboru Kuřim – Záhoří č. 2018/D/0130 s investorem IMOS development otevřený podílový
fond, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, IČO 75160013. Dodatek č. 1 k této plánovací smlouvě
byl pak uzavřen dne 06.03.2019. V 02/2021 byla zahájena 1. Etapa výstavby – připojovací
komunikace.
Na kontrolním dnu stavby dne 23.02.2021 předložil investor k projednání návrh na změnu způsobu
rušení části jednotné kanalizace v oblasti hráze suchého poldru zaplněním cemento-popílkovou
směsí. Dle projektové dokumentace měla být kanalizace v celém rušeném rozsahu kompletně
odstraněna. Z vyjádření zástupce technicko-bezpečnostního dohledu na vodním díle (poldru) – vizte
příloha A tohoto materiálu, které si Město Kuřim vyžádalo, vyplývá, že pro oblast křížení kanalizace
s hrází poldru je tento způsob zrušení vhodnější a bezpečnější, než její odstranění vykopáním.
Odbor investiční (dále jen OI) nyní předkládá Radě města tuto skutečnost k seznámení, neboť se
jedná o poměrně velký zásah do projektové dokumentace, který však nevyžaduje povolení stavebního
úřadu.

Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí

Vytvořeno 19.04.2021 10:41:27
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že část rušené jednotné kanalizace, kromě míst jejího křížení s nově budovanou jednotnou
kanalizací, bude v úseku tělesa poldru zaplněna cemento-popílkovou směsí. Ve zbývajících
částech dojde v souladu s projektovou dokumentací k odstranění rušené kanalizace vykopáním.
Termín plnění: 30.04.2021
Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice
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Bude také odstraněno

