
Výpis z Usnesení z 19. RM – 16. 7. 2019 

Výpis z Usnesení 
 z 19. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 16. 7. 2019 
 
 

 
   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 a oznámení SÚ Pozořice, MěÚ Šlapanice a krajského úřadu JMK, týkající se 
staveb občanů městyse Pozořice z hlediska účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany 
životního prostředí v městysi Pozořice a pověřuje starostu, aby upozornil nové stavebníky 
v městysi Pozořice na Pravidla územního rozvoje, přijatá zastupitelstvem městyse dne 
26.6.2019 a ve lhůtě 10 dnů je vyzval ke splnění podmínek 
- veřejnou vyhlášku Městského úřadu Šlapanice o dočasné úpravě provozu na místních 
komunikacích v ul. Malé Lipky, V Zámku, ul. Holubická a Velké Lipky v době konání Pozořické pouti, tj. 
ve dnech 12. – 19. 8. 2019. 
 
 
 

Rada městyse schvaluje: 
- záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 876/1, v k. ú. Pozořice, o výměře 26 m2 společnosti 
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice, na zbudování trafostanice 
distribuční soustavy a pověřuje HSO ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku   
- uzavření smlouvy o technické výpomoci v letním období s p. Liborem Brtníkem, Holubická 702, 664 
07  Pozořice 
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 1560/2 
v k.ú. Pozořice, na uložení optické sítě, se společností Vivo connection, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 
7, 664 51 Šlapanice a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, zastoupeným starostou 
Ing. Alešem Krčem 
 
 
 

Rada městyse souhlasí: 
- se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro invalidy před budovou na adrese Za Myslivnou 440, 
664 07 Pozořice, které by mělo sloužit pro krátkodobé parkování pro nastupování a vystupování 
tělesně postiženého obyvatele bytového domu 
- se zařazením uchazeče do pořadníku žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou v Pozořicích 
 
 

Rada městyse nesouhlasí: 
-se záměrem prodeje pozemku p. č. 282 v k.ú. Pozořice o výměře 151 m2 žadateli, protože 
část pozemku je využívána jako komunikace k přilehlým nemovitostem 
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Rada městyse pověřuje: 
- starostu městyse konzultovat právní stav věci – zřízení věcného břemene vedení přípojky 
VN na pozemku p. č. 1573/2, s právním zástupcem Městyse Pozořice  
- vedením Infocentra Pozořice Ing. Milana Petra, s platností od 16.7.2019 
- starostu městyse, jako pověřeného zastupitele k územnímu plánování, k jednání s právním 
zástupcem městyse, aby formulovali případné námitky ke změně č. 7 územního plánu obce 
Holubice, které by hájily zájmy občanů v k.ú. Pozořice a zároveň prověří případné dopady 
změny ÚP 
 
 
 
Rada městyse stanovuje: 
-celkový počet zaměstnanců zařazených do Úřadu městyse Pozořice a počet pracovníků  
v technické skupině 
 
 
 
 

 

Vyvěšeno dne:  25.7.2019 
 
 
 
Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 


