
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

60. schůze rady městského obvodu

konané dne 28.12.2020

0679/RMOb-PoI/1822/60C
M

5
”

0684/RMOb-Poll1822/60

   
 

 

Pavel Bochnia Martir/a Šoustalová

starosta místostarostka

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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 28.12.2020

Číslo usnesení

0679/RMOb-Pol/1822/60

0680/RMOb-Pol/1822/60

0681/RMOb-P0l/1822/60

0682/RMOb-P0l/1822/60

0683/RMOb-Poll1822/60

0684/RMOb-Pol/1822/60

Materiál

RMOb/0332/20

RMOb/0327/20

RMOb/0328/20

RMOb/0329/20

RMOb/0001/21

RMOb/0333/20

Název

Kontrola usnesení z 59. rady městského obvodu

Smlouva o právu provést stavbu, stavba: zpevněný

sjezd, vstup, kanalizační přípojky, vodovodní

přípojky, opěrné zídky a přípojky sítě

elektronických komunikací do pozemků par. č.

787/1 a 911/1, žadatel: .

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd do

obecního pozemku par. č. 755/5 — žadatel:

_

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu na bufet v

budově č.p. 1275— nájemce: HC Polanka, z.s.

Plán činnosti RMOb a ZMOb na I. pololetí roku

2021

Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

V souladu s nařízením EU 20161679. 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

RMOb/0332/20

Kontrola usnesení z 59. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0679/RMOb-Poll1822/60

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usneseni z 59. rady městského obvodu ze dne 16.12.2020.

RMOb/0327120

Smlouva o právu provést stavbu, stavba: zpevněný sjezd, vstup, kanalizační přípojky,

vodovodní přípojky, opěrné zídky a přípojky sítě elektronických komunikací do pozemků

par. č. 787/1 a 911/1,

Usnesení číslo: 0680/RMOb—Poll1822/60

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 3069/35, v k.ú.

Polanka nad Odrou k MK III. třídy — uI. Hraničky na pozemku par. č. 787/1 dle § 10 odst. 4

písm. 4 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

2) souhlasi

s umístěním částí zpevněného sjezdu, vstupu, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky,

opěrné zídky a přípojky sítě elektronických komunikací pro napojení budoucího rodinného

domu na pozemku par. č. 3069/35 do obecních pozemků par. č. 787/1 a 911/1, vše v k. ú.

Polanka nad Odrou, stavebník

a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za

předpokladu, že po dokončení přípojky sítě elektronických komunikací bude uzavřena

smlouva o zřízení služebnosti.

Tento souhlas bude rovněž podkladem pro řízení silničního správního úřadu v rémci řízení o

povolení zvláštního užívání a dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 787/1 a 911/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření

smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

4) zplnomocňuje

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

V souladu s nařízením EU 2016/6799, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/4G/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

RMOb/0328l20

Mprovést stavbu — vjezd do obecního pozemku par. č. 755/5 — žadatel:

Usnesení čislo: 0681IRMOb-Poll1822/60

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu) na pozemku par. č. 753/1, v k.ú. Polanka nad

Odrou k MK III. třídy - ul. Anny Letenské na pozemku par. č. 755/5 dle § 10 odst. 4 pism. b)

zákona o ozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění ozdě'šich řed isů žadatel:

Wza

předpokladu že do rozhle ove 0 mm e m u ne u ou zasa ova za ne pevne pre az y

vyšší než 0,7 m

2) souhlasi

s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu č.p. 1286/3A

na pozemku par. č. 753/2 do obecního pozemku par. č. 755/5, v k. ú. Polanka nad Odrou,

stavebník:

a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastnika pozemku par. č. 755/5, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

4) zplnomocňuje

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/0329I20

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu na bufet v budově č.p. 1275— nájemce: HC Polanka,

z.s.

Usnesení číslo: 0682/RMOb-Pol/1822/60

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o ukončení nájemního vztahu dohodou obou smluvních stran ze smlouvy o nájmu evid. č.

170/2017/Kur. ze dne 23.12.2017 na pronájem místností č. 212 a č. 213 nacházející se v 2.

NP v budově č.p.1275 na ul. Heleny Salichové v Polance nad Odrou, která byla uzavřena s

nájemcem HC Polanka, z.s., IČO 016 80 331, se sidlem: Prostřední 719/17, 725 25 Ostrava —

Polanka nad Odrou, ke dni 31.12.2020

3) ukládá

sdělit stanovisko Rady městského obvodu Polanka nad Odrou nájemci.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané fyzrckých 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

RMOb/0001/21

Plán činnosti RMOb a ZMOb na I. pololeti roku 2021

Usneseni číslo: 0683/RMOb-PoI/1822/60

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

plán činností RMOb a ZMOb na I. pololeti roku 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

RMOb/0333/20

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení čislo: 0684IRMOb-Pol/1822/60

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 čr 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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