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Výpis z Usnesení 
z 66. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 31.03.2021 
 
 

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:  

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

Pozořice, Krajského úřadu JMK, týkající se staveb občanů městyse Pozořice z 

hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v Městysi 

Pozořice 

• Zprávu o operativně bezpečnostní situaci Městyse Pozořice za období od 1. 1. 2020 

– 31. 12. 2020.  

 

 

Rada městyse souhlasí: 

• se stavbou „Novostavba rodinného domu a garáže“ na pozemku p. č. 1912/64, k. ú. 
Viničné Šumice, s tím, že příslušnost pozemku ke katastrální mu území bude na 
základě rozhodnutí zastupitelstev obcí  Kovalovice a Vin. Šumice v brzké době 
změněna na k. ú. Kovalovice 

• se stavbou „Stavební úpravy RD Pozořice, p. č. 669/1, 668/5, k. ú. Pozořice“, dle 
předložené dokumentace. Rada zároveň upozorňuje investora na omezené možnosti 
parkování na pozemcích městyse. 

• se stavbou „Novostavba rodinného domu“ na pozemku p. č. 1912/63, k. ú. Viničné 
Šumice, s tím, že příslušnost pozemku ke katastrálnímu území bude na základě 
rozhodnutí zastupitelstev obcí  Kovalovice a Vin. Šumice v brzké době změněna na k. 
ú. Kovalovice.  

• s výstavbou zpevněného hnojiště vč. jímky na pozemcích p. č. 1739/2 a 1739/20 v k. 
ú. Pozořice, investor BONAGRO, a. s., Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice.  Novou 
výstavbou bude nahrazeno již zastaralé, stávající hnojiště.   

• s uzavřením Darovací smlouvy o darování 2 ks informačních tabulí k auditu 
Familyfriendlycommunity v hodnotě 1.242,67 Kč za kus od Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Smlouvu uzavře JMK, Žerotínovo nám. 3, 601 82 
Brno, zastoupený hejtmanem Mgr. Janem Grolichem a Městys Pozořice, Na Městečku 
14, 664 07 Pozořice, zastoupený ing. Alešem Krčem.  

• s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynovou přípojku pro dům č. p. 
711, ul. U Školy na parc. č. 1686/7 a 1686/10 mezi společností GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená společností GasNet 
Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a Miroslavem 
Karáskem, U Školy 711, 664 07 Pozořice a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 
07 Pozořice, zastoupeným starostou Ing. Alešem Krčem 

• s uzavřením Smlouvy o technické výpomoci v letním období spojených s údržbou 
městyse za cenu 500 Kč/hod + DPH. Smlouvu uzavřou pan Libor Brtník, Holubická 
702, 664 07 Pozořice a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, 
zastoupený starostou ing. Alešem Krčem.  
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• s uzavřením Smlouvy o technické podpoře, jejímž předmětem je poskytování technické 
podpory a dalších služeb k software, který bude sloužit stavebnímu úřadu Pozořice. 
Smlouvu uzavírá VITA software, s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO: 
61060631, zastoupen RNDr. Ivanou Havlíkovou, jednatelkou a Městys Pozořice, Na 
Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupený starostou Ing.  Alešem Krčem. 

• s uzavřením smlouvy mezi CETINem a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 
Praha 9, zastoupená ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě a 
Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou ing. 
Alešem Krčem. Předmětem smlouvy je realizace vynucené překládky elektronických 
komunikací ve vlastnictví CETIN a. s., z důvodu výstavby retenční nádrže v Panské 
zahradě v Pozořicích. Překládku bude financovat Městys Pozořice, realizaci zajistí 
CETIN a. s. Způsob a podmínky pro provedení překládky budou upraveny 
v samostatné smlouvě, která bude uzavřena 9 měsíců před realizací stavby, v době, 
kdy bude znám termín započetí stavby. 

• se zveřejněním záměru výpůjčky prostor ordinace zubního lékaře na ZS Pozořice za 
účelem antigenního testování občanů.  
 

 

Rada městyse schvaluje: 

• žádost pana Stanislava Sýkory, bytem Viničné Šumice 23, 664 07 Viničné Šumice,    
přidělení bytu v DPS Pozořice  a pověřuje sociálně-zdravotní komisi rady Městyse 
Pozořice  zpracováním žádosti 

• žádost o povolení zpevnění polní cesty na pozemcích městyse Pozořice,  na Bílých 
hlínách. Rada však upozorňuje žadatelku, že některé části cesty nejsou ve vlastnictví 
městyse a je proto nutné požádat o svolení úprav cesty příslušné vlastníky.  
 

 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 09.04.2021 
 
 
Sejmuto dne: 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 


