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Výpis z Usnesení 
z 97. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 25. 5. 2022 
 
 

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu 
vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
 
 
Rada městyse bere na vědomí:  

• stav plněných úkolů z minulých rad 

• rozhodnutí, oznámení a závazná stanoviska SÚ Pozořice, MěÚ Šlapanice,  
           Krajského úřadu JMK, týkající se staveb v městysi Pozořice z hlediska  
           účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v Městysi  
           Pozořice 
 

 

 
Rada městyse projednala: 

• předložený návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Viničné Šumice a pověřuje 
starostu městyse vypracování posouzení návrhu změny ÚP urbanistou Ing. 
Arch. Ivo Kabeláčem a vypracováním námitky od advokátní kanceláře Strelička 
a Partners. 
 
 

 
Rada městyse souhlasí: 

• se zařazením žádosti žadatele do pořadníku uchazečů o přidělení bytu v DPS 
Pozořice 

• se zařazením žádosti žadatelky do pořadníku uchazečů o přidělení bytu v DPS 
Pozořice 

• s realizací stavby vodovodní přípojky na pozemku p. č. 396/1, k. ú. Pozořice v 
ul. V Lomě, dle předložené PD. Napojení na vodovodní řad bude provedeno 
výkopem přes komunikaci před domem investorů. V době provádění 
výkopových prací nebude možný průjezd ulicí, rada tedy souhlasí se záborem 
veřejného prostranství na dobu nezbytně nutnou a s úhradou za zábor dle 
sazebníku Městyse Pozořice. 

• s realizací stavby “Pozořice, kabel NN, Carling Auto”, kterou budou dotčeny 
pozemky p. č. 1169/1, 1284, 1169/20 a 1291, vše v k. ú. Pozořice. Stavba řeší 
instalaci nové rozpojovací skříně, kabelové vedení NN pro domy č. p. 196 a 197 
Pozořice. Rada vyzývá projektanta stavby k umístění přípojné skříně mimo 
pozemky ve vlastnictví městyse. Dále je nutné nezasahovat do živičného 
povrchu komunikace a v případě zásahu do ploch vydlážděných betonovou 
dlažbou požaduje rada předláždění v plném rozsahu. 
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• s realizací stavby “RD – Pozořice” na pozemku p. č. 1700/15, k. ú. Pozořice dle 
předložené projektové dokumentace a vyzývá investory stavby k uzavření 
Smlouvy o územním rozvoji městyse Pozořice - o příspěvku na rozvoj a údržbu 
občanské vybavenosti a veřejných prostranství a Smlouvy o územním rozvoji 
městyse – o vybudování infrastruktury. 

• se stavbou “Pozořice, přípojka NN”, která řeší vybudování přípojné skříně NN a 
kabelového vedení pro stavbu RD investorů. Kabelové připojení bude vedeno 
ze stávajícího stožáru na pozemku p. č. 1650, na pozemek investor 1649, k. ú. 
Pozořice, do přípojné skříně. 

• s podpisem Memoranda o spolupráci ADAPT Region AT-CZ s cílem zvyšovat 
odolnost měst a obcí regionu vůči dopadům klimatické změny. Memorandum 
podepíší Nadace Partnerství, IČ:45773521, Údolní 33, 602 00 zastoupená Ing. 
Petrem Kazdou a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 
zastoupený starostou ing. Alešem Krčem. 

• se zveřejněním záměru směny pozemku p. č. 193, k. ú. Pozořice o výměře        
58 m2 
 

 
 
Rada městyse schvaluje: 

• žádost o snížení pracovního úvazku na 0,625 (25 hod. týdně), který podala 
účetní úřadu městyse. Paní účetní žádá o zkrácení úvazku z rodinných důvodů. 

• žádost ZŠ a MŠ Pozořice o schválení technického zhodnocení budovy ZŠ - 
realizace elektrorozvodů v podlaze a stěnách chodby a kabinetu matematiky. 
Cena prací nepřesáhne 40.000 Kč vč. DPH. 

• jednání Zastupitelstva městyse Pozořice dne 7. 6. 2022, v 18:00 hod. v 
obřadní síni v Pozořicích s tímto programem:  
 
Program jednání:  
1.   Zahájení  
2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3.   Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva  
4.   Zpráva o činnosti rady městyse  
5.   Majetek městyse:  
      5.1 Směna části pozemku u hřbitova parc. č. 193, k. ú. Pozořice  
      5.2 Smlouva o smlouvě budoucí darovací a zřízení služebnosti na část  
            parcely č. 1902/2, k. ú. Pozořice  
6.   Hřiště Na Rybníku – výběr dodavatele  
7.   Pravomoc zastupitelstva vyjadřovat se ke stavebním aktivitám na  
      parc. č. 247, 245, 246, 250, vše v k. ú. Pozořice (Hotel Na Městečku)  
      a možnost budoucího využití  
8.   Smlouva o přeložce elektrického vedení EG.D., rozšíření hřbitova  
9.   Ulice Jezerská – rekonstrukce a plán dopravy  
10. Ulice Za Mlýnem  
11. Rozpočtové opatření  
12. Diskuse  
13. Závěr 
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• ustanovení komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
“Dodávka systému pro otevřený úřad městyse Pozořice” v rámci projektu          
“ Přívětivý úřad městyse Pozořice”.  
Komise bude v tomto složení:  
1. Ing. Aleš Krč  
2. Tereza Jiráčková  
3. Mgr. Veronika Muselíková  
Otevírání obálek proběhne dne 2. 6. 2022 ve 12:30 hod. na radnici v Pozořicích. 


