
Zápis  z jednání Stavební komise  obce  ISTÁ    dne  25.1.2019

ítomni : p.Doušová, p.Valenta, p.Brzobohatý,p.Tyšer

Projednání žádosti p.Vacka o zajišt ní skalního svahu nad jeho rodinným domem .p.91, který je ohrožen
padajícím kamením.Komise provedla prohlídku svahu a odvod ovacího žlabu a probrala možnosti zajišt ní
(záchytné sít , záchytné st ny,zatrubn ní).

Záv r : Stavební komise bude kontaktovat firmu specializovanou na zajiš ování skalních svah .

Zapsala : Doušová

Zápis  z jednání Stavební komise  obce  ISTÁ    dne  1.2.2019

ítomni : p.Doušová, p.Tyšer, zástupce firmy Vertico

Komise provedla prohlídku svahu a odvod ovacího žlabu za p ítomnosti majitel  rodinných dom .p.91, 92
a 181 (p.Vacek,p.Klacek,p.Bíma) pod skalním svahem.

Záv r : Zástupce firmy Vertico vyhodnotil stav svahu za ohrožující a nutná opat ení za finan  náro ná
esahující možnosti obce a doporu il obci zadat zpracování inženýrsko-geologického posudku ,který

zhodnotí stav svahu a míru ohrožení, a následn  požádat  eskou geologickou službu o za azení do Registru
svahových nestabilit,aby obec mohla požádat o dotaci.

Zapsala : Doušová

Zápis  z jednání Stavební komise  obce  ISTÁ    dne 18.2.2019

ítomni : p.Doušová, p.Valenta, p.Brzobohatý

Projednání žádosti rodi  d tí  ZŠ  o zbudování chodníku podél silnice od tiskárny k ZŠ,z d vodu bezpe nosti
tí ,které chodí po krajnici silnice do školy.Zejména zajišt ní bezpe nosti v nejvíce zúženém míst  p ed

vjezdem do zahradnictví (p ed kamennou st nou Mad rových).Komise provedla prohlídku stávající krajnice
silnice a byla zm ena ší ka komunikace v zúžení (6m).Komise vyhodnotila,že výstavba chodníku je zde
možná (v zúženém míst  pouze s ší í chodníku 1,0m).

Projednání žádosti obyvatel ásti Stránka o  zlepšení viditelnosti p i p echázení silnice od vodojemu ke
stáv.zastávce ve sm ru Ml.Boleslav  a o vybudování plnohodnotné autobusové zastávky ve sm ru B lá p.B.
(v sou asné dob  pouze dva panely uložené vedle silnice).Komise provedla prohlídku stávající
situace.Obyvatelé p echází v nep ehledné zatá ce,kde ve výhledu vadí stromy,zvýšený terén b ehu a
vzrostlá tráva.Komise diskutovala o umíst ní nové zastávky ve dvou variantách.Odebrání ásti

ehu,pokácení strom  a zapušt ní zastávky se zálivem pro autobus v zatá ce na stáv.míst  do parcely
.597/1 nebo posunout zastávku za zatá ku na par. .599/1.V obou p ípadech umístit p echod pro p ší.

Záv r : Stavební komise objedná geodetické zam ení obou lokalit jako podklad pro vypracování projektové
dokumentace chodníku a zastávky s p echodem.

Zapsala : Doušová



Zápis  z jednání Stavební komise  obce  ISTÁ    dne  5.4.2019

ítomni : p.Doušová, p.Valenta, p.Brzobohatý

Projednání žádosti p.Brzobohatého o zpevn ní cesty pro p ší „za humny“ od zadního vjezdu k Tomsovým
k zadnímu vjezdu k  Holasovým,aby bylo možné pro ob any Velké strany dojít do centra p šky  mimo
frekventovanou silnici.Komise provedla prohlídku stávající cesty,hlavn  její mokré ásti  v úvozu.Cesta byla
zam ena ( délka a ší ka) a byly probrány možnosti úpravy (rozší ení ásti cesty,zpevn ní št rkem,zámková
dlažba,dlaždice).

Záv r : Stavební komise p ipraví návrh zpevn ní s výkazem vým r.

Zapsala : Doušová

Zápis  z jednání Stavební komise  obce  ISTÁ    dne  18.6.2019

ítomni : p.Doušová, p.Valenta, p.Brzobohatý-omluven (dlouhodob  nemocný),p.Tyšer

Projednání nabídek na vybudování chodníku podél silnice III.t ídy s úpravou k ižovatky.Byly porovnány ceny
a obsah položek jednotlivých nabídek.

Záv r : Stavební komise doporu ila podepsat smlouvu se stavební spole ností Ingstav Doksy s.r.o.

Zapsala : Doušová

Zápis  z jednání Stavební komise  obce  ISTÁ    dne  18.7.2019

ítomni : p.Doušová, p.Valenta, p.Brzobohatý-omluven (dlouhodob  nemocný),p.Tyšer

Sch zka se zástupcem firmy JK (zprost edkovatel vybavení sb rných dvor  a dota ních program ) v areálu
obecního sb rného dvora.Projednání možností zlepšení prostoru pro ukládání odpad ,návrh uložení
odpad  a kontejner  s t íd nými odpady v novém p íst ešku.Zam ení stávajícího prostoru dvora.

Záv r : Stavební komise zajistí projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby a rozpo et  pro nový p íst ešek
a zástupce firmy JK zašle návrh vybavení p íst ešku kontejnery a nádobami na t íd ný odpad s cenovou
nabídkou.

Zapsala : Doušová

Zápis  z jednání Stavební komise  obce  ISTÁ    dne  16.8.2019

ítomni : p.Doušová, p.Valenta, p.Brzobohatý-omluven (dlouhodob  nemocný),p.Tyšer

Sch zka se zástupci projek ní kancelá e Anitas Mnichovo Hradišt  na návsi na Velké Stran .Projednání
problému parkování obyvatel bytového domu .p.32 v míst  oto ky linkového autobusu a p ed vjezdy
sousedních rodinných dom .Vzhledem k tomu,že tato ást návsi navazuje na p ístupovou ást k základní
škole a že v zadní ásti návsi se dokon uje další bytový d m,bude nutné ešit dopravní situaci celé návsi
komplexn .

Záv r : Obec objedná Studii proveditelnosti – návrh ešení parkování,p íjezd k základní škole,oto ka
autobusu,zpevn né vjezdy k jednotlivým dom m,prostor pro venkovní aktivity d tí p ed školou,d tské

išt ,ochranné prvky u sloupu el.energie,odvodn ní zpevn ných ploch.

Zapsala : Doušová



Zápis  z jednání Stavební komise  obce  ISTÁ    dne  23.8.2019

ítomni : p.Doušová, p.Valenta, p.Brzobohatý-omluven (dlouhodob  nemocný),p.Tyšer

Komise provedla prohlídku stávající cesty pro p ší u .p.6 ,deš ová voda ni í výmoly nezpevn ný povrch
cesty,která je umíst na ve svahu.Nejvíce je cesta poškozena na rozcestí a pod rozcestím sm rem
k trafostanici.Jednou z možností je provést pod rozcestím nap  p es cestu k trafostanici odvod ovací

ejezdný žlab s odtokem do zelen  vedle cesty.

Záv r : Stavební komise p ipraví návrh žlabu s výkazem vým r.

Zapsala : Doušová

Zápis  z jednání Stavební komise  obce  ISTÁ    dne  6.9.2019

ítomni : p.Doušová, p.Valenta, p.Brzobohatý-omluven (dlouhodob  nemocný),p.Tyšer

Projednání návrhu nového p íst ešku do sb rného dvora a umíst ní kontejner  (st na p íst ešku bude
tvo it zárove  oplocení na západní stran ,podjezdná výška 4,0m pro nové kontejnery natahovací s úchyty
v  ele kontejneru, odd lené kóje pro použité elektrospot ebi e a nebezpe ný odpad)

Záv r : Upravená projektová dokumentace pro ohlášení stavby bude podána z d vodu vyjád ení na odbor
územního plánování , životní prost edí a z d vodu umíst ní na hranici pozemku i na dopravní inspektorát.

Zapsala : Doušová


