Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

51. schůze rady městského obvodu

.m‘

O<

konané dne 30.09.2020

05961RMOb-Poll1822151
0603/RMOb-POIl1822/51

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzmkých osob v souvtslostl se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES a zákonem č 110/2019. o zpracování osobních údaju. 1e dokument zveřejněn v upravené podobě
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 30.09.2020
Číslo usneseni

Materiál

Název

0596/RMOb-Pol/1822/51
0597/RMOb-Pol/ 1822/51

RMOb/0246/20
RMOb/0244/20

Kontrola usneseni z 50. rady městského obvodu
Žádost o souhlas s provedením stavby s názvem

0598/RMOb-PoI/1822/51

RMOb/0242/20

„Kanalizace v Polance nad Odrou 80 01-03“
Záměr prodeje části pozemkm
výměry cca 99 m2 — žadatel:
Ii
„.
i
. |
,

0599/RMOb-Pol/1822/51

RMOb/0241/20

0600/RMOb-Pol/1822/51

RMOb/0245/20

Smlouva o zřízení služebnosti, dotčen obecní
pozemek par. č. 1324/1 (kanalizační přípojka — ul.

Gregora Tajovského)
Smlouva o právu provést stavbu, stavba: zpevněný
sjezd, vodovodní a kanalizační při o'k do ozemků

par. č. 1975/4 a 1964/3, žadatel: “
„
0601/RMOb-Pol/1822/51

RMOb/0247/20

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd d

obecního pozemku par. č. 644/1 — žadatel_
W
0602/RMOb-Pol/1822/51

RMOb/0250/20

0603/RMOb-Pol/1822/51

RMOb/0249/20

Smlouva o právu provést stavbu, stavba: zpevněný
sjezd, vstup a kanalizační přípojka do pozemku par.

č. 787/1, žadatel—
Informace starosty a ostatních radních o déni v
městském obvodu

Materiály, které byly odloženy :
Materiál

Název

RMOb/0248/20

Schválení Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Polanka nad Odrou a Pravidel o
výměně a úhradě předmětů vnitřního vybavení, o
rozsahu služeb spojených s užíváním a jejich
rozúčtování, o úhradě drobných oprav a nákladech

spojených s běžnou údržbou bytů a nebytových
prostor a Domovního řádu.

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvrslosti 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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0246/20
Kontrola usnesení z 50. rady městského obvodu
Usneseni čislo: 0596/RMOb-Pol/1 822/51
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení z 50. rady městského obvodu ze dne 16.9.2020.

BMOb/0244/20
Zádost o souhlas s provedení stavby s názvem „Kanalizace v Polance nad Odrou 80 01-03“
Usneseni číslo: 0597/RMOb-Poll1822/51
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s provedením stavby s názvem „Kanalizace v Polance nad Odrou SO 01-03, SO 03
Odkanalizování území podél ul. K Pile, 80 03.1 Kanalizační řad“ na pozemcích par. č. 508/1,
520/2, 524/3, 526/2, 644/1, 644/4, 3185/6, 4436 a 557/5, vše v k.ú. Polanka nad Odrou dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu. Tento souhlas bude rovněž podkladem pro řízení silničního

správního úřadu v rámci řízení o povolení zvláštního užívání a dle § 25 zákona č, 13/1997
2)

Sb., o pozemních komunikacích
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0242/20
Záměr prodeje části pozemku par. č. 1324/1, výměry cca 99 m2 — žadatel: _

_
Usneseni číslo: 0598/RMOb-PoI/1822151

Rada městského obvodu Polanka
1) nedoporučuje
ZMOb Polanky nad Odrou záměr prodeje části pozemku par. č. 1324/1 ostatni locha ostatni
komunikace, výměry cca 99 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, žadatel: *

2)

ukládá
postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

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

V souladu s nařízením EU 2016/6723, o ochraně fyzrckých osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju 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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0241l20
Smlouva o zřízení služebnosti, dotčen obecní pozemek par. č. 1324/1 (kanalizační přípojka —
ul. Gregora Tajovského)
Usnesení číslo: 0599/RMOb—Pol/1822/51

Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobní služebnosti k

části pozemku par. č. 1324/1, k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení,
umístění a provozování zařízení kanalizační přípojky a právu vstupovat na uvedené pozemky

2)

Odrou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3524-53/2020 ze dne 07.09.2020. Služebnost
se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 5.324,- Kč včetně DPH
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle
bodu 1)tohoto usnesení.
Vyřizuje:

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

RMOb/0245/20
Smlouva o právu provést stavbu, stavba: zpevněn ' s'ezd vodovodní a kanalizační přípojky

do pozemků par. č. 1975/4 a 1964/3, žadatel:—
Usnesení číslo: OGOOIRMOb—Poll1822/51
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu) na pozemku par. č. 1984/4, v k.ú. Polanka nad
Odrou k MK l||. třídy — ul. U Cihelny na pozemku par. č. 1964/3 dle § 10 odst. 4 písm. 4 b)
zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žadatel:

Ing. Lenka Zemanová, bytem: Leoše Janáčka 657, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, za

2)

předpokladu že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky
vyšší než 0,7 m
souhlasí
s umístěním části zpevněného sjezdu, vstupu, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky pro
napojení budoucího rodinného domu na pozemku par. č. 1984/4 do obecních pozemků par. č.
1964/3 a 1975/4, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, investor:—

Wu a se vstupem do tohoto pozemku

3)

za účelem realizace. Tento souhlas bude podkladem pro řízení silničního správního úřadu v
rámci řízení o povolení zvláštního užívání a dle §25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích
rozhodla
na straně vlastníka pozemků par. č. 1975/4 a 1964/3, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, o
uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto

usnesení

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochrané fyzických osob v souwslosti 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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

4)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polánky 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/0247/20
§mlouva o právu provést stavbu — vjezd do obecního pozemku par. č. 644/1 — žadatel:

W
Usneseni čislo: 0601IRMOb-Pol/1822l51

Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu) na pozemku par. č. 687/1, v k.ú. Polanka nad
Odrou k MK Ill. třídy - ul. Oblouková na pozemku par. č. 644/1 dle § 10 odst. 4 pism. b)

zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žadatel:
, za
předpokladu že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky
vyšší než 0,7 m
souhlasi
s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu č.p. 188 na
pozemku par. č. 686 do obecního pozemku par. č. 644/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, investor:

_ a se
3)

4)

vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace
rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 644/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o
umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

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

5)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0250/20
Smlouva o právu provést stavbu, stavba: zpevněný sjezd, vstup a kanalizační přípojka do

pozemku par. č. 787/1, žadatel: _
Usnesení číslo: 0602!RMOb-Po|/1822l51
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 3970, v k.ú. Polanka
nad Odrou k MKIII. třídy — ul. Hraničky na pozemku par. č. 787/1 dle § 10 odst. 4 písm. 4 b)

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané 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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žadatel:

_za předpokladu že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné
2)

překážky vyšší než 0,7 m
souhlasí
s umístěním částí zpevněného sjezdu, vstupu a kanalizační přípojky pro napojení budoucího
rodinného domu na pozemku par. č. 3970 do obecního pozemku par. č. 787/1, v k. ú. Polanka

nad Odrou, investorzw
_ a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace
3)

rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 787/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o
umístění částí cizí stavby, 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:

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

RMOb/0249/20
Informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu
Usnesení čislo: 0603/RMOb—PoI/1822/51

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 ochrané fyzických osob v souvuslostí 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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