
Zápis z jednání stavební komise rady města Nepomuk 
 
Místo a datum konání:  Nepomuk, 25.2.2015 
přítomni:    Pavel Jiran, Vladimír Vokurka, Vladimír Rund 
omluveni:    Dana Větrovcová a Pavel Kroupa (z důvodu nemoci) 
 
Členové komise projednali a  jednotlivě se vyjádřili k následujícím podnětům rady města: 
 
1. K žádosti nového majitele objektu skladu P. X. Lieu v Železniční ulici ve Dvorci 

v sousedství majetku města č.p. 140 a kanceláře uhelných skladů: 
Komise získala informaci, že uvažované stavební úpravy uvedeného objektu za účelem 
zřízení prodejny jsou řešeny stavebním úřadem a proto se vyjadřuje pouze k navrženému 
zrušení nákladové váhy před objektem na pozemku ve vlastnictví města. Odstranění váhy 
komise nedoporučuje z důvodu stále fungující prodejny Uhelných skladů, kterou je váha 
využívána. 

 
2. K žádosti manželů Trhlíkových o odkoupení části pozemku parc.č. 285/1 v k.ú. 

Nepomuk: 
Komise na základě provedeného místního šetření za účasti pana Václava Trhlíka po 
dohodě s ním doporučuje odprodat manželům Trhlíkovým podle návrhu pana starosty 
pouze část pozemku o výměře cca 480 m2, tzn., že zbývající část pozemku o výměře cca 
500 m2 zůstane městu k dalšímu využití (jako stavební parcela). K tomu komise 
doporučuje ponechat uličku pro pěší, spojující dolní a horní místní komunikaci (viz příloha 
zápisu). 

 
3. K nabídce p. Renaty Trhlíkové na prodej pozemků v jejím vlastnictví stp. č. 49/1 a 577/2 

v k.ú. Dvorec (Šmerákův mlýn) městu Nepomuk: 
Komise po provedeném místním šetření nedoporučuje koupi nabízených nemovitostí 
s tím, že navrhuje ověřit zákonem danou povinnost ponechání volného přístupu k vodní 
ploše (v tomto případě rybník Huťský), kde mimo jiné bylo zřízeno místo pro čerpání 
požární vody.  

 
4. Ve věci stížnosti paní Anny Vavřičkové, Na Vinici 420, na parkování u garáží u v ulici Na 

Vinici I poblíž okružní křižovatky u sokolovny: 
Komise po provedeném místním šetření doporučuje osadit dopravní značku se zákazem 
stání v místě garáže stp.č. 636.  

 
5. K žádosti manželů Pavla a Mileny Michálkových o odkoupení části pozemku parc.č. 

98/1 v k.ú. Dvorec:  
Komise po provedeném místním šetření doporučuje odprodat manželům Michálkovým 
část uvedeného pozemku ve tvaru na mapě vyznačeného trojúhelníku o odvěsnách cca 
13 a 5m. K tomu komise doporučuje nechat odstranit zaplocení stávající uličky, která je 
ve vlastnictví města jako součást pozemku parc.č. 98/1 v k.ú. Dvorec. 

 
6. Komise vzala na vědomí: 

 informaci místostarosty města o konání architektonického workshopu studentů fakulty 
architektury ČVUT v Nepomuku 6. - 8.3.2015, se zaměřením na naše město, kterému se 
dále budou věnovat ve svých semestrálních i diplomových pracích. 

 
Zápis zapsal:  Pavel Jiran 


