
 Výpis z Usnesení 52. RM – 29. 09. 2020 

Výpis z Usnesení 
z 52. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 29. 09. 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 bere na vědomí:  

• usnesení, rozhodnutí, oznámení, sdělení, stavební povolení a závazná stanoviska SÚ 

Pozořice, Krajského úřadu JMK, MěÚ Šlapanice, týkající se staveb občanů městyse 

Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v 

Městysi Pozořice  

 

Rada městyse projednala: 

• Žádost firmy PODA a.s. - umístění zařízení pro přenos dat v prostorách objektu č.p. 

291, p.č. 1208 v k.ú. Pozořice firmy PODA a.s. a pověřuje starostu v jednání o ceně 

za pronájem. 

Rada městyse pověřuje:  

• starostu k dalšímu jednání ohledně uzavření dodatku č. 1 k licenční smlouvě FAMILY 

POINT pro rok 2021 a odkládá do další rady. 

 

Rada městyse souhlasí: 

• se stavebními úpravami RD na pozemku p. č. 69, k. ú. Pozořice, které spočívají ve 

změně dispozice 2. NP, výměně střešního pláště a vybudování koupelny a pobytové 

místnosti v prostoru půdy RD dle předložené projektové dokumentace. 

• se stavbou „Pozořice, Malé Lipky, obnova NN, VN, DTS“ ve správě E.ON Distribuce 

a.s. s podmínkou kompletního předláždění chodníků. Obnova je vyvolána špatným 

stavem stávajících rozvodů, které jsou na hraně své živostnosti a dále pak záměrem 

obce na rekonstrukci ulice Malé Lipky. 

• se stavbou „Pozořice, přípojka NN, Čermák“ - nová přípojka pro RD č.p 564 na p.č. 

1132 a s demontáží stávající nadzemní přípojky NN pro tento RD, za podmínky 

umístění přípojné skříně na fasádě domu, nebo v jeho blízkosti. 

• se zapůjčením sálu Dělnického domu v době od 9. 10. – 1. 11. 2020, vždy v pátek od 

17:30 hod. a v neděli v dopoledních hodinách farnosti Pozořice, pro konání bohoslužeb 

v době provádění výmalby kostela. Farnost Pozořice uhradí náklady na elektřinu a 

vytápění Dělnického domu dle skutečné spotřeby. 

• s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene                                   

č. PV-1030060562/002 pro realizaci stavby „Pozořice, přípojka NN, Čermák“ (stavba), 

na pozemku p. č. 1149, v katastrálním území Pozořice, zapsaný na LV 10001. Smlouvu 

uzavřou firma E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 

Budějovice 7 a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným 

starostou Ing. Alešem Krčem 

 

Rada městyse nesouhlasí: 

• se zřízením alternativní školy v Pozořicích dle žádosti Mgr. Zdeňka Kratochvíla, 

jednatele ZŠ Comenia s. r. o. Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, od 1. 9. 

2021 

 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 


