ZÁPIS
ze 4. zasedání Komise výstavby, které se uskutečnilo
dne 14. 1. 2018 v 16:30 hod.
Přítomni: Martin Vlček, Josef Hroch, Bc. Kamil Talpa, Bc. Věra Kulichová,
Omluveni: Martin Minarik
Na jednání byly projednány tyto body:
1.

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – „Sobotín – p.č. 1592/1, Obec Sobotín, přeložka NNk“.
Nová informace – vlastník pozemku p.č. 310 s přeložkou nesouhlasí.
KVy bere informaci na vědomí. Se zpracovatelem dokumentace bude projednána jiná varianta.

2.

Žádost o povolení sjezdu na pozemek p.č. 1060 v k.ú. Sobotín
KVy doporučuje povolit sjezd.

3.

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – tři vodovodní přípojky – p.č. 1047, 1016, 1011 v k.ú.
Sobotín, Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
KVy doporučuje vydat souhlasné stanovisko.

4.

Plán rozvoje – stanovisko
KVy doporučuje oslovit zastupitele obce, aby do 4. března předložily své návrhy do Plánu rozvoje. KVy
doporučuje přijmout v této záležitosti usnesení na nejbližším ZO.

5.

Zápis z MŠ – sdružení cestovního ruchu – autobusové zastávky
KVy bere na vědomí.

6.

Žádost paní starostky o navržení lokalit pro vybudování veřejného osvětlení.
KVy provede místní šetření.

7.

Žádost o prověření možnosti parkování nájemníků v budově č.p. 200 Sobotín.
KVy provede MŠ v pondělí 21.1.2019 v 16.30 hod.

V Sobotíně dne 14. 1. 2019
Zapsala: Ing. Jindřiška Bittnerová
Předseda: …………………

Členové: …………………….

ZÁPIS
z 5. zasedání Komise výstavby, které se uskutečnilo
dne 21. 1. 2019 v 16:30 hod.
Přítomni: Martin Vlček, Josef Hroch, Bc. Kamil Talpa, Bc. Věra Kulichová, Martin Minarik
Na jednání byly projednány tyto body:
8.

Žádost Jeseníky – sdružení cestovního ruchu o prodloužení smlouvy výpůjčce na pozemek p.č. 1109/2
v k.ú. Rudoltice u Sobotína do 31. 12. 2020 – Návrh smlouvy o výpůjčce.
KVy doporučuje uzavřít smlouvu o výpůjčce.

9.

Žádost o kontrolu instalace dopravního značení v obci Sobotín
KVy doporučuje provést kontrolu dopravního značení po výzvě zhotovitele k převzetí díla. V současné
chvíli upozorňuje na nesoulad značení na krajské silnici a místních komunikacích.

10. Žádost paní starostky o navržení lokalit pro vybudování veřejného osvětlení.
- doplnit VO u kostela
- nefunkční světlo u autobusové zastávky v Rudolticích
- nové světlo u Procházků, Vaňatků (pod Čapím vrchem)
- Doplnit světlo Soudek – I/11 + ulička směrem k Pakrům
- opravit lampu na pozemku p.č. 740 v k.ú. Sobotín
- doplnit světlo na sloup u Paneláků
- doplnit osvětlení – u rodinných domků směr Marta
11. Žádost o prověření možnosti parkování nájemníků v budově č.p. 200 Sobotín.
KVy doporučuje vyzvat nájemníky, aby neparkovali na nezpevněné ploše před budovou č.p. 200 Sobotín.
Doporučuje nájemníkům zřízení odstavné plochy na pozemku p.č. 47/1 v k.ú. Sobotín na straně od p.č.
1573 v k.ú. Sobotín.
12. Možnost podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace v Rudolticích z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova.
KVy doporučuje podat žádost o dotaci.

V Sobotíně dne 21. 1. 2019
Zapsala: Ing. Jindřiška Bittnerová
Předseda: …………………

Členové: …………………….

ZÁPIS
z 6. zasedání Komise výstavby, které se uskutečnilo
dne 25. 2. 2019 v 16:30 hod.
Přítomni: Martin Vlček, Josef Hroch, Martin Minarik
Omluveni: Věra Kulichová, Bc. Kamil Talpa
Na jednání byly projednány tyto body:
13. Žádost o stanovisko k územnímu řízení na stavbu „Rozšíření sítě meteostanic na I. třídách
v Olomouckém kraji (OUSO 194/2019).
KVy doporučuje vyřešit kolizi s projektem splaškové kanalizace.
14. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění vodovodní přípojky – p.č. 1027 Sobotín
(OUSO 226/2019).
KVy doporučuje povolit zvláštní užívání.
15. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci + potvrzení situace – vodovodní přípojka p.č. 1027 v k.ú.
Sobotín (OUSO 227/2019).
KVy doporučuje vydat souhlasné stanovisko.
16. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – vodovodní přípojky p.č. 859/1 v k.ú. Sobotín (OUSO
228/2019).
KVy doporučuje vydat souhlasné stanovisko.
17. Žádost o prodloužení pachtovní smlouvy č. 2/2018 pro období 1.5. až 31.10.2019.
KVy doporučuje pronajmout pozemky, které nebudou dotčené zalesněním v roce 2019. Doporučuje
uzavřít smlouvu až do 31.12.2019.
18. Žádost o vyjádření – vzájemné bezúplatné převody – p.č. 1576/2 x 1598/2 a 1805 vše v k.ú. Sobotín
(OUSO 334/2019).
KVy doporučuje směnu pozemků.
19. Souhlas s odkoupením pozemku p.č. 722/1 v k.ú. Sobotín (OUSO 339/2019).
KVy projedná záležitost po dořešení možností vybudování stezky v dané lokalitě.
20. Informace o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Rudoltice u Sobotína (OUSO 344,332/2019).
KVy bere na vědomí.
21. Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Stará Ves (OUSO 345/2019).
KVy bere na vědomí.
22. Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (OUSO 347/2019).
KVy bere na vědomí.
23. Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemku – „Sobotín p.č. 639, xxxxx, přeložka NNv, NNk“.
KVy bere na vědomí.
24. Smlouva o zřízení veřejného břemene – služebnosti č. smlouvy - IE-12-8072016-VB/05 – stavba
Sobotín, xxxxx – přípojka VNk a NNk.
KVy doporučuje podepsat smlouvu.
25. Žádost o pronájem pozemků – Agro Měřín (OUSO 2265/2018).
KVy doporučuje vyvěsit záměr pronájmu uvedených pozemků kromě p.č. 979/2 v k.ú. Rudoltice u
Sobotína, p.č. 1712, p.č. 1728 a p.č. 2325, vše v k.ú. Sobotín. Pozemek p.č. 1722 již není ve vlastnictví
obce Sobotín. KVy doporučuje pronájem na 1 rok – do 31.12.2019.

V Sobotíně dne 25. 2. 2019
Zapsala: Ing. Jindřiška Bittnerová
Předseda: …………………

Členové: …………………….

ZÁPIS
ze 7. zasedání Komise výstavby, které se uskutečnilo
dne 6. 3. 2019 v 16:30 hod.
Přítomni: Martin Vlček, Josef Hroch, Věra Kulichová, Bc. Kamil Talpa
Omluveni: Martin Minarik
Na jednání byly projednány tyto body:
26. Návrh paní starostky na umístění doplňkové tabulky – omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t na komunikaci
p.č. 1570/4 v k.ú. Sobotín (sjezd z I/11 směr Pavelkovi).
KVy doporučuje prověřit zatížitelnost mostu.
27. Žádost o vyjádření k demolici objektu č.p. 150 Sobotín a novostavbě RD v místě stávající stavby (OUSO
400/2019).
KVy doporučuje vydat souhlasné stanovisko.
28. Připomínky k novému dopravnímu značení (OUSO 366/2019).
KVy doporučuje přeposlat připomínky Bc. Miterkovi s žádostí o stanovisko.
29. Plán rozvoje obce Sobotín na roky 2019 - 2022.
KVy na základě podnětu sestavila návrh Plánu rozvoje obce Sobotín na roky 2019-2022. KVy doporučuje
zaslat pracovní návrh všem zastupitelům a svolat společnou pracovní schůzku před projednáním v ZO.
30. Nájemní smlouvy p.č. 1125 v k.ú. Rudoltice u Sobotína – přechod nájemní smlouvy při bezúplatném
převodu.
KVy doporučuje pokračovat ve smlouvě.

V Sobotíně dne 6. 3. 2019
Zapsala: Ing. Jindřiška Bittnerová
Předseda: …………………

Členové: …………………….

