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 Výpis z Usnesení 
ze 42. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 28. 04. 2020 
 

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 souhlasí: 

 se stavbou novostavby RD, přípojky splaškové kanalizace a vodovodu, domovního 

rozvodu technických sítí, retence dešťových vod se zasakováním, zpevněné plochy a 

oplocení.  Stavba bude dle přiložené PD realizována na pozemcích p. č. 803, 776/38, 

776/39, k. ú. Pozořice. Dále RM vyzývá investory 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; 

 

Rada městyse upravuje: 
zavedená bezpečnostní opatření vydané RM č. 37, ze dne  14. 03. 2020 v nouzovém stavu 

při epidemii Covid 19 platných na území městyse takto:  

 Knihovna otevřena od 29. 04. 2020. Každý návštěvník použije desinfekci rukou, knihy 

budou odloženy po dobu jednoho týdne (karanténa) a následně uloženy a uvolněny pro 

další zápůjčku.  

 Dělnický dům bude otevřen od 01. 05. 2020 – do 10 osob, za zpřísněných 

hygienických opatření  

 Skautské klubovny budou otevřeny od 01. 05. 2020 – do 10 osob, za zpřísněných 

hygienických opatření. Za jejich dodržování zodpovídají skautští vedoucí.  

 Budova školy bude zpřístupněna od 4. 5. 2020 pro provoz dětské skupiny a jeslí.  

 Venkovní školní areál bude zpřístupněn pro žáky ZŠ, MŠ, dětské skupiny a jeslí od 01. 

05. 2020 v návaznosti na nařízení či doporučení vlády ČR a aktuální epidemiologickou 

situaci 

 Provoz ZUŠ bude obnoven od 11. 05. 2020 v návaznosti na nařízení či doporučení 

vlády ČR a aktuální epidemiologickou situaci. 

 zpřístupnění mateřského centra Človíček – zatím zůstává uzavřeno. 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 
 
 
 
 


