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Výpis z Usnesení 
z 106. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 12. 10. 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 souhlasí: 

 

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

Pozořice 

• s umístěním provizorní montážní jámy na pozemku p. č. 549/4, k. ú. Pozořice, 

ve vlastnictví městyse Pozořice pro přemístění HUP na stávající plyn. Přípojce 

na pozemku p. č. 556/1, k. ú. Pozořice. Rada ukládá investorovi uvést chodník 

na pozemku městyse do původního stavu, nejpozději do 12/2024. Rada dále 

požaduje oznámit zahájení prací nejméně 7 dní předem. Doba výkopu bude 

maximálně 21 dnů 

• s obsahem Smlouvy o technické podpoře se spol. VITA software, kterou se od 

1. 1. 2023 navyšuje cena technické podpory 

 

 
Rada městyse projednala: 

 

• žádost správce Společenství vlastníků domu č. p. 439, 664 07 Pozořice o 

odstranění porostu z obecního pozemku, který zasahuje do průchodu kolem 

bytového domu a poškozuje fasádu. Rada ukládá technické skupině městyse 

odstranění zeleně ve vzdálenosti do 2 m kolem bytového domu 

 

 

 

Rada městyse se seznámila a doporučuje: 

 

• dale rozvíjet variant č. 1 u návrhu úprav křižovatky ul Holubická x ZŠ Pozořice 

při rekonstrukci komunikace 383/II 
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Rada městyse schvaluje: 
 

• vybudování přípojky plynu na pozemku p. č. 1700/12 a s tím související 

uložení vedení plynu v komunikaci ve vlastnictví městyse na pozemku p. č. 

1700/1 a 1707, k. ú. Pozořice. Rada pověřuje HSO vypracováním Smlouvy o 

sml. budoucí o zřízení věcného břemene 

• žádost spol. BS-Imex, spol. s. r. o. o dočasné zřízení staveniště v souvislosti se 

stavbou  “Výstavba chodníku Vin. Šumice – Pozořice” na pozemku p. č. 1899\3, 

k. ú. Pozořice. RM pověřuje HSO zveřejněním záměru výpůjčky výše 

uvedeného pozemku, v ploše 3 – 5 m2 

• realizaci stavby “Pozořice, přípojka NN na pozemku p.č .1649, k. ú. Pozořice, 

dle předložené PD. Jedná se o změnu trasy vedení NN již dříve schválené 

stavby. Nově bude připojení distribuční soustavy NN realizováno z přípojného 

bodu č. 70, umístěného před domem č. p. 640 

• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení 

kabelového vedení NN na pozemku p. č. 549/4, k. ú. Pozořice, pro stavbu DS, 

NN Kuchař. Smlouvu uzavřou EG.D., a. s. , Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 

00 Brno a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice 

• Návštěvní řád dětského hřiště na Rybníku v předloženém znění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


