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אייל שמואלי – ראש המועצה,
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1.0

נושא הישיבה :
קבלה של מתחמי בנוי ע"י המועצה
בתחזית פעולות בנייה בישוב הקמת מתחמי בנייה גם בישוב
הקיים וגם בשלב ג'.
במתחם בניה היזם מתכנן משבצת קרקע כולל הבתים הפרטים
והן השטחים הציבורים והמערכות ציבורית ובניהם :
עב' פתוח של כבישים ומדרכות  +תמרור והסדרי תנועה
מערכות ניקוז
מערכות תאורת רחובות
מערכות מים וביוב
שתילה וצמחיה
רהוט רחוב ,מתקני ילדים
מהנדס המועצה הציג טיוטת מסמך בו נקבע נוהל קבלת השטחים
הציבורים מיזם שסיים את עבודתו ויבקש לקבל טופס ( 4אישור
אכלוס ) לבתים.
מומלץ שהנוהל יכלול גם :
מה הביטחונות שיש למועצה להשלמת העבודות בשטחים הציבורים
ולתקופת הבדק.
אחריות כוללת לקבלת השטחים הציבורים והמערכות הציבוריות
היא של מהנדס המועצה.
הגדרת כל נושא .מי הגורם שבודק ומאשר אותו.
להתייחס לפרטי איטום למניעת צמחיה בכבישים ובמדרכות.
להוסיף כי באחריות מנהל איכות הסביבה במועצה לערוך סיורים
ולזהות פסולת בניין מחוץ לשטח המתחם ואשר באחריות היזם
לפנות.
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1.2

סיכום :
מומלץ כי מהנדס המועצה ישלים עריכת מסמך נוהליים לקבלת
שטחים ציבורים ותשתיות ויעביר לחברי הוועדה להתייחסות.

2.0
2.1

מדו"ח קודם למעקב :
הנחיות מרחביות
על שולחנו של מהנדס המועצה – הכנת הנחיות מרחביות .מודגש
שמתן תוקף להנחיות אלו בסמכות הוועדה המקומית.
נקבע מועד לדיון בהנחיות המרחביות.

2.2

עו"ד – יועץ בנושאי תכנון ובנייה
מומלץ להתקשר עם עו"ד  /משפטן מומחה לרישוי תכנון ,ובניה
לטובת חוות דעת ,התייעצויות ,וייצוג בנושאים אלו כאשר
נדרשים.
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