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Výpis z Usnesení 
z 60. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 13.01.2021 
 

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:  

• usnesení, souhlas, společný souhlas, rozhodnutí, oznámení, sdělení, stavební 

povolení a závazná stanoviska SÚ Pozořice, JmK, MěÚ Šlapanice, týkající se staveb 

občanů městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany 

životního prostředí v Městysi Pozořice. 

• informaci Dopravního inspektorátu Brno – venkov, Krajského ředitelství policie JMK 

PČR o kontrolách dodržování stanovených limitů rychlosti a pravidel silničního provozu 

v městysi Pozořice. Kontrola byla provedena 10x, bylo zjištěno 16 přestupků.  

 

 
Rada městyse souhlasí: 

• s postoupením žádosti o vyjádření PČR ohledně zbudování přechodu pro chodce 

řízeného světelnými signály na ulici Nová, k. ú. Pozořice, z důvodu bezpečnosti 

občanů.  

• s povolením průjezdu na vlastní pozemek přes obecní trávník pro navezení stavebního 

materiálu – pro stavbu „Zimní úložiště rostlin“ pro arboretum na p. č. 52, k. ú. Pozořice 

za dodržení těchto podmínek: 14 dní předem ohlásit na Úřadě městyse termín záboru, 

uhradit poplatek za zábor pozemku a do jednoho měsíce po ukončení prací uvést 

obecní pozemek do původního stavu. 

• s žádostí o povolení stavby „Zdravotní středisko Pozořice – sociální zařízení“ – 
investor: MUDr. Jana Nekudová Schrumpfová. Jedná se o vybudování sociálního 
zařízení pro zaměstnance zubní ordinace, sociálního zařízení pro pacienty zubní 
ordinace a denní místnosti pro zaměstnance zubní ordinace sídlící ve 2. NP 
ve stávajícím objektu „Zdravotní středisko“, V zámku 7, 664 07, Pozořice. RM vyzývá 
investorku k uzavření dodatku nájemní smlouvy, který stanoví, že náklady na výstavbu 
sociálního zařízení nejsou nyní ani v budoucnu nárokovatelné. 

• se zapůjčením obecního traktoru žadateli pro soukromé využití, za cenu 300 Kč/hod.  

• s udělením dotací v této výši a uzavřením veřejnoprávním smluv s danými spolky:  

Příjemce: ČSOP, ZO 55/07 Pozořice -         15.000 Kč                 

Příjemce: Junák – český skaut, středisko Pozořice, z. s. –    34.000 Kč 

Příjemce: SDH Pozořice –                                                      30.000 Kč                  

Příjemce: ČSŽ – Klub žen Pozořice –                                    10.000 Kč 

 

Příjemce: ZUŠ Pozořice, příspěvková organizace –     40.000 Kč 

            

Příjemce: Kavyl, z.s., DLK Stromík Pozořice –       30.000 Kč 



Výpis z Usnesení z 60. RM – 13. 01. 2020 

 

 

Příjemce: Spolek Na Dělňáku, z.s.  –                               25.000 Kč 

         

Příjemce: Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice –   20.000 Kč 

           

Příjemce: Včelaříci –                     15.000 Kč 

          

Příjemce: Dotyk, o.p.s. -                              15.790 Kč 

 

Příjemce: Občanský projekt – Petra Sadilová, zájmová skupina Nordic Walking –   

Bc. Petra Sadilová                                   35.000 Kč 

 

• s návrhem vyřazení pohledávek za komunální odpad dle předložené žádosti podatelny 

Městyse Pozořice – pohledávka ve výši 387,- Kč za rok 2020, pohledávka ve výši 514,- 

Kč za rok 2020, pohledávka ve výši 144,- Kč za rok 2019, pohledávka ve výši 576,- Kč 

za rok 2019.  Rada projednala i seznam pohledávek za úhradu místních poplatků 

z roků 2014–2019. Vzhledem k tomu, že většina dlužníků má trvalý pobyt v Pozořicích 

a lze s nimi navázat spojení, nesouhlasí rada s vyřazením těchto pohledávek 

z evidence.  

 

Rada městyse nesouhlasí: 

• se zatížením pozemku p. č. 1727/190, k. ú. Pozořice stavbou rozšíření distribuční 
soustavy VN „VN 145 kabelový vývod Slavkov“, které vyplývá z územního rozhodnutí 
č. 234/2020 Městského úřadu Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního 
plánování a životního prostředí a souhlasí s podáním námitky proti tomuto rozhodnutí. 
 

 

Rada městyse schvaluje: 

• žádost o povolení připojení – sjezdů z parkoviště před hřbitovem v Pozořicích na místní 

komunikace dle předložené komunikace. Parkoviště má dvě části. Z jedné části bude 

sjezd na místní komunikaci na pozemku p. č. 127/1, k .ú. Pozořice, p. č. 787/8 z druhé 

části parkoviště bude sjezd na místní komunikaci na pozemku p. č. 144, k. ú. Pozořice. 

Investorem je Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným 

starostou Ing. Alešem Krčem. 

           

 
 

 

Vyvěšeno dne: 

 
Sejmuto dne: 
 
 


