OBEC VŘESINA

Zápis č. 135/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 10.9.2018
Přítomni:

Jitka Kozelková
Ing. Jiří Augustin
Pavel Pokorný
Ing. Martin Lička
Prof. Ing. Vladimír Vašinek

starostka obce
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Žádost o souhlas s NNv – *** .......................................................................................................... 1
Napojení RD ke komunikaci *** ...................................................................................................... 1
Smlouva o právu provést stavbu ..................................................................................................... 2

1. Kontrola usnesení
Rada obce provedla kontrolu usnesení z rady č. 133 a shledala, že všechna usnesení jsou plněna

2. Žádost o souhlas s NNv – ***
Investor stavby ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím projektanta žádá o souhlas se stavbou zemní elektrické
přípojky pro pozemek parc. č. 869 v k. ú. Vřesina u Bílovce ve vlastnictví pana ***, ***, ***. Stavba bude
provedena dle přiložené žádosti. Stavbou dojde k dotčení silničního pozemku místní komunikace ul. Dolní ve
vlastnictví obce Vřesina parc. č. 817 v k. ú. Vřesina. Situace je přílohou č. 1-135 tohoto zápisu.
135 / 1067
Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se stavbou a umístěním stavby nové zemní
kabelové přípojky „Vřesina 869, příp. NNk“ pro pozemek parc. č. 869 v k. ú. Vřesina u Bílovce ve
vlastnictví ***, ***, ***, dle projektové dokumentace vypracované firmou Ing. Martin Barteček a
to překopem.
135 / 1068
Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla zatížit silniční pozemek obce parc. č. 817 v
k. ú. Vřesina u Bílovce, v délce dle geometrického zaměření, služebností inženýrské sítě spočívající
v umístění, provozování a údržbě podzemní elektrické přípojky ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8; služebnost bude zřízena na dobu
neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši Kč 10 000,- Kč + DPH/přípojku a uzavřít za tímto účelem
se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
3. Napojení RD ke komunikaci ***

Zápis č. 135/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 10.9.2018, strana 1

OBEC VŘESINA

Investoři stavby RD, *** a ***, ***, ***, jsou majiteli pozemku parc. č. 2065/138 v k. ú. Vřesina u Bílovce.
V rámci novostavby RD požádali o vyjádření obce k připojení pozemku parc. č. 2065/138 na místní
komunikaci ul. Břidličná v majetku obce, ležící na pozemku parc. č. 2065/57, vše v k. ú. Vřesina u Bílovce.
Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Ostrava ve svém závazném stanovisku č.j. KRPT-1457421/ČJ-2018-070706 ze dne 3. července 2018 souhlasí s podmínkou existence místní komunikace. Po poradě
se stavebním úřadem v Bílovci bylo obci doporučeno nesouhlasit s žádostí manželů Pyšových do doby
výstavby komunikace a jejího předání do majetku obce Vřesina.
135 / 1069
Rada obce Vřesina ve věci připojení pozemku parc. č. 2065/138 v k. ú. Vřesina u
Bílovce na místní komunikaci ul. Břidličná jednomyslně nesouhlasí s připojením pozemku parc. č.
2065/138 na místní komunikaci ul. Břidličná ležící na pozemku parc. č. 2065/57, vše k. ú. Vřesina u
Bílovce dle projektu, který je přílohou č. 2-135, dokud nebude komunikace vybudována.
4. Smlouva o právu provést stavbu
V souladu s usnesením zastupitelstva ze zasedání v květnu rada obce potvrzuje znění smlouvy o právu
provést stavbu přeložky kanalizace na pozemku pana *** parc. č. 20 a parc. č. 21 v katastrálním území
Vřesina u Bílovce
135 / 1070
Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvou o právu provést stavbu s panem ***,
bydlištěm ***, *** podle usnesení zastupitelstva obce Vřesina č. 18-7-3 ze dne 16. 5. 2018, která
je přílohou č. 3-135 tohoto zápisu a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 14.9. 2018

Zápis č. 135/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 10.9.2018, strana 2

