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Výpis z Usnesení 
z 2. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 15. 11. 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 

• stanovení místní úpravy provozu na místní pozemní komunikaci, 
ul. Pod Kostelem - parkoviště u hřbitova, vyhrazení dvou parkovacích stání 
pro ZTP 

• veřejnou vyhlášku Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy 
a ochrany lesů, o opatření při vývoji kalamitního poškození lesních porostů 

• 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 

• záznam z jednání výrobního výboru na projekt rekonstrukce komunikace 383/II 
Holubická 

• informaci o výsledcích sledování prašného spadu v okolí cementárny a vápenky 
Mokrá v období červenec - září 2022 

• měsíční statistickou zprávu úřadu práce za měsíc říjen 2022 o stavu 
nezaměstnanosti obyvatel v obcích Brno – venkov. 

 

 

Rada městyse projednala: 

 

• žádost Ganel s.r.o. o pronájem parkovacích míst a vyzývá jednatele společnosti 

o doplnění žádosti o následující informace: velikost a umístění nájemní plochy 

a časové upřesnění pronájmu. 

• žádost CTP Alpha s.r.o. o změnu územního rozhodnutí a nesouhlasí se změnou 

územního rozhodnutí k projektu „CTPark Holubice HOL1“ na p.č. 1317 

v k.ú. Holubice. RM pověřuje starostku městyse zajištěním vypracování 

nesouhlasného stanoviska 

• možnost vytvoření parkovací plochy v dolní části ulice Úvoz, p.č. 282, 285, 286, 

287, 288 a Nad Ostrůvkem, p.č. 1174. RM pověřuje komisi pro výstavbu 

a dopravu k posouzení vybudování parkovacích ploch v uvedených oblastech. 
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Rada městyse souhlasí: 

 

• s umístěním slaměné expozice v Parku legionářů od 26.11.2022 do 4.2.2023. 

Osvětlení stromu lípa v Parku legionářů bude v termínu do 15. ledna 2023 

denně, od 16:00 do 21:00 hod. 

 

Rada městyse schvaluje: 

• realizaci novostavby RD na p.č. 723/3 v k.ú. Pozořice dle předložené projektové 
dokumentace a vyzývá investora k uzavření Smlouvy o územním rozvoji 
městyse Pozořice - o příspěvku na rozvoj a údržbu občanské vybavenosti 
a veřejných prostranství. 

Rada městyse neschvaluje trvalé vyjmutí ze zemědělského půdního fondu 
na pozemek p.č. 726/2 v k.ú. Pozořice, ve vlastnictví městyse Pozořice, přes 
který bude příjezd k RD. 

• Žádost Signex, s.r.o. Holzova 138, Brno, o změnu dopravního značení ve dnech 

2.12 a 3.12.2022 dle přiloženého dopravního značení, z důvodu organizování 

akce Bitva tří císařů. 

• ukončení Smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor ze dne 6.5.2011, 
v domě Na Městečku č.p. 247 dohodou, ke dni 30.11.2022 – nájemce p. Václav 
Filip. RM pověřuje starostku uzavřením a podpisem této dohody. 

• uzavření smlouvy o dílo se společností Tritius a.s., jejíž předmětem je instalace 

a konfigurace knihovního systému Tritius 

• komise rady v tomto složení: 

 

Výstavba a doprava 

 

Majetková 

 

Sociálně - zdravotní 

Ing. Miloš Tinka - předseda 

 

Ladislav Crha – předseda      

 

MUDr. Martin Sobotka - předseda 

Ing. Radim Hájek 

 

Blanka Hýblová 

 

Šárka Červenková 

Ing. Lenka Pohanková 

 

Libuše Hájková  

 

Denisa Pernicová, DiS. 

Ing. Renata Ondrůšková 

 

Martin Tampa 

 

Miluše Křížová 

Jan Šujan 

 

Libor Šujan 

 

Ing. Jana  Hylmarová 

Bc. Vladěna Reková, MBA 

 

Jiří Severa 

  

Ing. Tomáš Kučera 

 

Jaroslav Smílek 

  

Ing. Jiří Svoboda 
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Kulturně – společenská a školská 

 

Životní prostředí 

Mgr. Petra Kratěnová - předseda 

 

Ing. Aleš Straka - předseda 

Ing. Aleš Krč 

 

Ing. Radek Gloser 

Mgr. Lenka Vystavělová 

 

Mgr. Marek Páral 

Mgr.  Veronika Muselíková 

 

Eliška Kameníková 

2x stárci 

 

Ing. Tomáš Ondrůšek 

  

Josef Zrnečko 

 

 

 


