
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

28. schůze rady městského obvodu

konané dne 11.12.2019

O348/RMOb-Pol/1822I28O
:

S
"

0356/RMOb-Poll1822l28

  
 

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyznckých osob v souwslostl se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

smérmce 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních Údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 11.12.2019

Číslo usnesení

0348/RMOb-Pol/1822/28

0349/RMOb-Pol/1822/28

0350/RMOb-Pol/1822/28

0351/RMOb-Pol/1822/28

O352/RMOb—Pol/1822/28

0353/RMOb-Pol/1822/28

0354/RMOb-Pol/1822/28

0355/RMOb-Pol/1822/28

0356/RMOb-Pol/1822/28

Materiál

RMOb/0319/19

RMOb/0313/19

RMOb/0314/19

RMOb/O315/19

RMOb/0316/19

RMOb/0317/19

RMOb/0318/19

RMOb/0321/19

RMOb/0320/19

Název

Kontrola usnesení z 27. rady městského obvodu

Zařazení nově vybudované komunikace a

chodníků do sítě místních komunikací vybudované

v rámci akce s názvem: „Výstavba technické

infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v

Polance n. Odrou“

Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 3183/1,

(par. č. 3183/6 dle GP) stavba „Souvislá údržba

obratiště BUS 1. května“

umístění reklamy ve stavbě občanského vybavení

č. p. 1275 — sportovní hala

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene — služebnosti a smlouva o právu

provést stavbu — pozemek par. č. 3184/9 — NNk

přípojka pro garáž na pozemku par. č. 1194/3

Výkup části poze ' výměry cca 15

m2 — prodávající:

Smlouva o zřízení služebnosti, dotčen obecní

pozemek par. č. - 1810/2, povinný:

Žádost o souhlas s napojením na dešťovou

kanalizací v rámci stavby s názvem „Chodníky na

ulici 28. října v Klimkovicích“ pro stavební řízení

Informace starosty a ostatních radních o dění v

méstském obvodu

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 2/6

OSTRAVA!!!

POLANKA

NAD ODROU



  

Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0319/19

Kontrola usneseni z 27. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0348/RMOb-Poll1822/28

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 27. rady městského obvodu ze dne 25.11.2019.

RMOb/0313/19

Zařazení nově vybudované komunikace a chodníků do sítě místních komunikací

vybudované v rámci akce s názvem: „Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru

osady Janová v Polance n. Odrou“

Usneseni číslo: 0349/RMOb-Pol/1822/28

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

a) se zařazením nově vybudované komunikace do sítě místních komunikací v rámci investiční

činnosti SMO, s názvem akce: „Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady

Janová v Polance nad Odrou“ na pozemcích par. č. 2873/14, 2873/13, 2873/10, 2873/29 a

2885/2, do kategorie mistnich komunikaci III. třídy v majetkové správě SMO, Městského

obvodu Polanka nad Odrou.

b) se zařazením nově vybudovaných chodníků do sítě místních komunikací v rámci investiční

činnosti SMO, s názvem akce: „Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady

Janová v Polance nad Odrou“ na pozemcích par. č. 4258/2, 3181/31, 3181/11, 3181/32,

3181/33 a 3181/5 do kategorie mistnich komunikaci IV. třídy v majetkové správě SMO,

Městského obvodu Polanka nad Odrou.

2) ukládá

požádat silniční správní úřad o zařazení výše uvedených staveb do sítě místních komunikací.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0314l19

Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 3183/1, (par. č. 3183/6 dle GP) stavba „Souvislá

údržba obratiště BUS 1. května“

Usnesení číslo: 0350/RMOb-Poll1822l28

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

bezúplatné nabytí pozemku par. č. 3183/6, ostatni plocha, ostatni komunikace, výměry 170

m2 který vznikne z části původního pozemku par. č. 3183/1 ostatní plocha, silnice, výměry

2464 m2, na základě geometrického plánu č. 3437-58/2019 ze dne 16.10.2019, v k. ú.

Polanka nad Odrou, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod místní komunikaci

II. třídy, název akce “Souvislá údržba obratiště BUS 1. května“, darující: Moravskoslezský kraj,

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č, 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.

OSTRAVA!!!

POLANKA

trana 3/6 NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

se sídlem: 28. října 117, 70218 Ostrava, zastoupený Správou silnic Moravskoslezskěho kraje,

příspěvková organizace, se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava.

2) ukládá

zajistit stanovisko RMO.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0315/19

umístění reklamy ve stavbě občanského vybavení č. p. 1275 — sportovní hala

Usneseni číslo: 0351/RMOb-Poll1822/28

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

vyrobit a umístit reklamu naproti hlavní tribuny o velikosti 1,0 m x 1,7 m do Sportovni haly na

ul. Heleny Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou za odménu v celkové

výši 14.400,- Kč plus DPH v zákonné výši. Smlouva o umístění reklamy se sjednává na dobu

určitou od 01.01.2020 do 31.12.2020 pro společnost Style Floor Products s.r.o., se sídlem:

Oblouková 1300/9a, 725 25 Ostrava —- Polanka nad Odrou.

2) zplňomocňuje

starostu SMO - městského obvodu Polanky nad Odrou k podepsání smlouvy o umístění

reklamy dle bodu 1) tohoto usnesení.

3) pověřuje

pana Ivana Kubicu k zajištění výroby a upevnění reklamy.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/O316/19

Smlouva o uzavření budouci smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti a smlouva o

právu provést stavbu — pozemek par. č. 3184/9 — NNk přípojka pro garáž na pozemku par. č.

1 194/3

Usneseni číslo: 0352/RMOb-Poll1822/28

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se stavbou a s projektovou dokumentaci s názvem akce „el. přípojka NN — Polanka nad

Odrou 1194/3, příp. NNk“ pro územní souhlas. Tento souhlas bude podkladem pro řízení

silničního správního úřadu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

2) souhlasí

s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro stávající garáž na pozemku par. č.

1194/3, v k. ú. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce

a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecního pozemku par. č. 3184/9, v k.

ú. Polanka nad Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za předpokladu,

že po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

inženýrské sítě.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 3184/9, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí

smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu, dle předlohy, ve

smyslu odstavce 2) tohoto usnesení.

4) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto

usnesení.

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0317/19

WGpozemku par. č. 2071, výměry cca 15 m2 — prodávající-

Usnesení číslo: 0353/RMOb-Poll1822/28

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

výkup části pozemku par. č. 2071, trvalý travní porost, výměry cca 15 m2, v k.ú. Polanka nad

Odro z "lm ' ' ' " " ' ' ' ' 'vajici:l_

za dohodnutou

kupní cenu 500,- Kč. Náklady s převodem předmětného pozemku uhradí kupující.

2) ukládá

zajistit stanovisko RMO.

       

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0318/19

Smlouva o zřízení služebnosti, dotčen obecní pozemek par. č. - 1810/2,

povinný

Usneseni čislo: 0354IRMOb-PoI/1822/28

Rada méstského obvodu Polanka

1) rozhodla

na strané oprávněného o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k části pozemku par. č.

1810/2, k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování

nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení a právu vstupovat na uvedený pozemek

" " ' ' ' ' ování, povinný:

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3425-46/2019 ze

dne 05.08.2019.

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč.

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle

bodu 1)tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/1579, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o vo|ném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES. a zákonem č 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

BMOb/0321l19

Zádost o souhlas s napojením na dešťovou kanalizaci v rámci stavby s

názvem „Chodníky na ulici 28. října v Klimkovicich“ pro stavebni řízení

Usnesení číslo: 0355/RMOb-Poll1822l28

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s napojením dešťové kanalizace v k. ú. Klimkovice do stávající kanalizační šachty v k. ú.

Polanka nad Odrou a s provedením opravy části dešťové kanalizace v místě napojení mezi

hranicí katastrů a šachtou dle předložené dokumentace, zpracované projektantem Dopravní

projektování, spol. s r.o., Ostrava (výkres situace odvodnění plochy) pro stavební řízení.

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/032OI19

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0356/RMOb—Pol/1822/28

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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