Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

22. (mimořádné) schůze rady městského obvodu
konané dne 26.09.2019

čís.

0290/RMOb-PoI/1822/22
0291/RMOb-Poll1822/22

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislost: se zpracováním osobních udaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušeni
směrnice 95/46/ES. a zakonem f:. 110/2019, o zpracování osobních údaju, je dokument zveřejněn v upravené podobě

&$? &% mm ! ! !
Strana 1/3

POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2019

Číslo usneseni

Materiál

Název

0290/RMOb-Pol/1822/22

RMOb/O251/19

Žádost o souhlas s umístěním stavby do pozemku
par. č 2579/1, stavebník: YUSUFELI s.r.o. — ul. U

0291/RMOb-Pol/1822/22

RMOb/0254/19

Olší
Záměr výpůjčky části pozemku par. č. 2368/1 a
části pozemku par. č. 3180/49, vše v k.ú. Polanka
nad Odrou

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzmkých osob v souvuslostx se zpracováním osobm’ch udaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení
smérmce 95/46/ES, a zákonem č 110/2019. o zpracování osobních údaju, Je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

BMOb/0251/19
Zádost o souhlas s umístěním stavby do pozemku par. č. 2579/1, stavebník: YUSUFELI
s.r.o. — ul. U Olší

Usneseni číslo: 0290/RMOb-PoI/1822/22
Rada městského obvodu Polanka
1) nesouhlasí
s umístěním částí zpevněných sjezdů pro napojení budoucích rodinných domů na pozemcích
par. č. 2597/16 a 2597/1 přes pozemek par. č. 2597/22 do obecního pozemku par. č. 2579/1,
vše k. ú. Polanka nad Odrou, na základě přijatého usneseni Zastupitelstva městského obvodu
Polanka nad Odrou ze dne 15.04.2015 pod číslem usnesení 60/4, žadatel: společnost
YUSUFELI s.r.o., IČ: 285 63 131, se sidlem: Jana Šoupala 1597/3 708 OO Ostrav -

We dne 08.01.2019 panemﬂ
2)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0254/19
Záměr výpůjčky části pozemku par. č. 2368/1 a části pozemku par. č. 3180/49,

vše v k.ú. Polanka nad Odrou
Usnesení číslo: 0291IRMOb-Pol/1822/22
Rada městského obvodu Polanka

1)

souhlasí
na straně pújčitele o záměru výpůjčky části pozemku par. č. 2368/1, ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, výměry 22 214 m2 a části pozemku par. č. 3180/49, ostatní
plocha jiná plocha, výměry cca 90 m2, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem sportovního

2)

využití, na dobu do 31.12.2034.
ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce a zajistit stanovisko RMO.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

V souladu s nařizenim EU 2016/679. o ochraně fyzmkých osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju
a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení
směrnice 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údaju. je dokument zveřejněn
v upravené podobě,
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