ZÁPIS
z 27. zasedání Komise výstavby, které se uskutečnilo
dne 15. 7. 2020 v 16:30 hod.
Přítomni: Josef Hroch, Martin Vlček, Bc. Kamil Talpa
Omluveni: Bc. Věra Kulichová, Martin Minarik
Na jednání byly projednány tyto body:
1.

Žádost o vytyčení hranic pozemků v k.ú. Klepáčov (OUSO 969/2020)
KVy doporučuje provést místní šetření společně se žádostí č. 3.

2.

Žádost o vyjádření k PD a existenci sítí ke stavbě: „Sobotín – č. parc. 1452/5 NNk“ (OUSO 1033/2020)
KVy doporučuje vydat souhlasné stanovisko.

3.

Žádost o pomoc při ochraně pozemku před povodněmi (OUSO 1070/2020)
Vyřešení této záležitosti není v kompetenci obce (stavební komise). KVy doporučuje zprostředkovat
jednání mezi vlastníky dotčených pozemků společně se zástupci Lesů ČR (správce toku).

4.

Žádost o změnu využití pozemků v ÚP (OUSO 1069/2020)
KVy doporučuje projednat v rámci změny č. 2 územního plánu obce Sobotín.

5.

Závěrečná zpráva z prohlídek mostních objektů ve správě obce Sobotín (OUSO 1031/2020)
KVy doporučuje projednat na samostatném jednání.

6.

Návrh na pronájem pozemku p.č. 219/2 a 219/3 v k.ú. Sobotín (v souvislosti s neschválením záměru
prodeje uvedených pozemků)
KVy doporučuje pronajmout pozemky uživatelům za cenu dle ceníku Obce Sobotín za cenu 40 Kč/m2/rok
včetně nájmu zpětně dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

7.

Žádost o pronájem pozemku p.č. 614/7 v k.ú. Sobotín – doplnění předmětu nájmu s ohledem na
reálné využívání.
Kontrolou bylo zjištěno neoprávněné užívání části pozemku 614/4 a 614/5 v k.ú. Sobotín a KVy
doporučuje uzavřít nájemní smlouvu i na tyto části pozemku.

V Sobotíně dne 15. 7. 2020

Zapsala: Ing. Jindřiška Bittnerová
Předseda: …………………
Členové: …………………….

ZÁPIS
z 28. zasedání Komise výstavby, které se uskutečnilo
dne 17. 8. 2020 v 15:00 hod.
Přítomni: Josef Hroch, Martin Vlček, Bc. Kamil Talpa
Omluveni: Bc. Věra Kulichová, Martin Minarik
Na jednání byly projednány tyto body:
8.

Žádost o prověření stavby „přístřešku“ na pozemku p.č. 2262 v k.ú. Sobotín v přírodní památce
Smrčina.
KVy projednala záležitost s vlastníkem přístřešku a bylo přislíbeno odstranění stavby do konce měsíce
srpna.

9.

Žádost o vydání souhlasu se stavbou hospodářské budovy na p.č. 671/7 (OUSO 1257/2020)
KVy doporučuje vydat souhlasné stanovisko.

10. Žádost o odprodej pozemku p.č. 76 v k.ú. Klepáčov (OUSO 1308/2020)
KVy provede místní šetření společně s vlastníky sousedního pozemku.
11. Žádost o změnu ÚP – p.č. 484/1 na plochu pro bydlení (OUSO 1324/2020)
KVy doporučuje zařadit do změny č. 2 ÚP Sobotín.
12. Žádost o sdělení k možnosti odprodeje pozemků p.č. 302/9, 86/3, 84 a 86/4 v k.ú. Klepáčov
KVy provede místní šetření. (vyznačit pozemky žadatele)
13. Žádost o pronájem pozemku p.č. 614/7 v k.ú. Sobotín – doplnění předmětu nájmu s ohledem na
reálné využívání – souhlas s rozšířením předmětu nájmu.
KVy doporučuje uzavřít nájemní smlouvu.

V Sobotíně dne 17. 8. 2020

Zapsala: Ing. Jindřiška Bittnerová
Předseda: …………………
Členové: …………………….

