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Statutární město Ostrava
Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0163/19

Kontrola usneseni z 15. rady městského obvodu ze dne 29.05.2019

Usnesení číslo: 0203IRMOb-PoI/1822/16

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usneseni z 15. rady městského obvodu ze dne 29.05.2019.

RMOb/0160l19 „

Pozemek par. č. 1028 — zřízení věcného břemene NNk (CEZ- Nový)

Usneseni číslo: 0204/RMOb-PoI/1822/16

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobni služebnosti k části

pozemku par. č. 1028, k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízeni, umístění a

provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedeni NN a právu

vstupovat na uvedené pozemky za účelem zřízeni, umístěni a provozování, ve prospěch

oprávněného: ČEZ, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín lV-Podmokly, v rozsahu dle

geometrického plánu č. 3385-71/2019 ze dne 25. 4. 2019. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 12.342,- Kč, včetně DPH.

2) zplňomocňuje

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

bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0161/19

Smlouva o právu provést stavbu nové účelové komunikace na pozemku par. č.

3221 —_

Usnesení číslo: 0205/RMOb-Poll1822/16

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasi

s předloženou projektovou dokumentaci s názvem stavby „Neveřejné účelová komunikace p.č.

3221. k.ú. Polanka nad Odrou“, zhotovitel projektové dokumentace: PROINK s.r.o., Starobělské

1133/5, 700 30 Ostrava — Zábřeh, pro společné územní a stavebni řízení,

2) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (účelové komunikace) na pozemku par. č. 3221, v k.ú.

Polanka nad Odrou k MK Ill. třídy — ul. K Lípě na pozemku par. č. 2848/1 dle § 10 odst. 4 písm.

' ' ' ' ' 1 /1997 Sb. ve znéni ozdé'ších řed isú, žadatel:

       

  

  

, za předpokladu že do rozhledového trojúhelníku nebudou

zasahovat žádné pevné překaz y vyšší než 0,7 m.

3) rozhodla

s umístěním a realizací části nově budované účelové komunikace na pozemku par. č. 3221,

investor:

 

do obecního pozemku par. č. 2848/1 vše k. ú.

Polanka nad Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0164/19

Věcný dar od společnosti Rappa s.r.o. na akci s názvem „Dětský den“

Usneseni čislo: 0207/RMOb-Pol/1822/16

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o přijetí věcného daru ve výši 8 440,- Kč od společnosti RAPPA, s. r. o., se sídlem: Za Humny

1082/1, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, IČ: 155 02 236, na akci s názvem „Dětský den“

konanou dne 08.06.2019, pořádanou Školskou, kulturní a sportovní komisí městského obvodu

Polanka nad Odrou v roce 2019.

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu darovací smlouvy dle bodu 1) tohoto

usnesenf

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/O166/19

Smlouva o právu provést stavbu — kanalizační l novodní přípojka do obecního pozemku

par. č. 2137 _ žadatel;“

Usnesení číslo: 0208/RMOb-Pol/1822/16

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části plynovodní a kanalizační přípojky pro napojení budoucího rodinného domu

na pozemcích par. č. 2333 a 2334/1 do obecniho ozemku ar. č. 2137, vše k. ú. Polanka nad

Odrou, investoři:

    

  

, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace.

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

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

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 2137, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení.

3) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 2) tohoto

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0165/19

lnformace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usneseni číslo: 0209/RMOb-Pol/1822/16

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

ostanvsu!
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