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Výpis z Usnesení 
z 88. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 26. 1. 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 

• oznámení spol. OMEXOM GA Energo, s.r.o., Na Střílně 1929/8 o zahájení díla a vstupů 
na pozemky p.č. 1169/17, 1169/14, 1169/1 1208, k. ú. Pozořice, v souvislosti se stavbou 
“Pozořice, kabel NN, Matuška, 001030050679”, která řeší  úpravu připojení distribuční 
soustavy NN pro dům č.p. 291 na parc. č. 1208 v k.ú. Pozořice. Práce budou probíhat v 
období  únor až květen 2022. 

• Zprávu o operativně-bezpečnostní situaci v městysi Pozořice za období 1.1.2021 – 
31.12.2021, kterou předložila PČR, Krajské ředitelství policie v JMK, Územní odbor Brno 
– venkov  
 
 

Rada městyse projednala: 

• žádost  o prodej části pozemku p. č. 1201/3, k. ú. Pozořice, z důvodu zajištění přístupu k 
pozemkům  p. č. 1341/3, 1344, k. ú. Pozořice. V souladu s doporučením majetkové 
komise rada nesouhlasí s prodejem pozemku, ale nabízí žadatelům pronájem pozemku 
na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.  

 
 
Rada městyse souhlasí: 

• s navrženým přechodným značením v rámci akce “Pozořice – chodník u silnice II/383”, 
zpracovaným společností DOKA, s. r. o., Na Návsi 11/5,620 00 Brno  

• s připojením městyse Pozořice k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”, vyjádřenou 
vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice dne 10.3.2022 
 

 
Rada městyse schvaluje: 

• stavbu “Rekonstrukce a přístavba RD”, ul. Hostěnická 606, Pozořice, parcel. č. 780/1,     
k. ú. Pozořice, dle projektové dokumentace předložené ing. Milošem Tinkou  

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

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

• stavbu “Výstavba chodníku Viničné Šumice-Pozořice” na pozemcích 534/2 a 534/1, k. ú. 
Pozořice dle projektové dokumentace předložené  projekční kanceláří Racek, 
zastoupené Ing. Tomášem Rackem, Svinošice 104, 679 22 Lipůvka 

                                                                         
 
 
Vyvěšeno dne:  

 
Sejmuto dne: 


