
                          
ZÁPIS 

z 68. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 29.07.2021. Začátek  
ve 13.00 hodin.  
 

Přítomni členové rady: 
Ivanka Hamanová, Richard Janoušek, Tomáš Struška, 
Vladimír Kotolan 

Omluven:  Libor Beránek 

 
Ve 13.00 hodin přivítala místostarostka všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl 
zvolen Richard Janoušek. Místostarostka konstatovala, že jsou přítomni čtyři členové 
rady obce. Mgr. Beránek je omluven z důvodu čerpání řádné dovolené.  
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. LONT STAVINVEST – připojení pozemní komunikace   

 

Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 

 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Richarda Janouška.  
Hlasování: 4/0/0 
 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. LONT STAVINVEST – připojení pozemní komunikace   
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad, obdržel žádost společnosti LONT 
STAVINVEST s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 07210329, (dále jen žadatel),  
o povolení připojení zřízením křižovatky: 
 navrhované komunikace na pozemku p.č. 2076 ke stávající místní komunikaci  

ul. Šlapanická p.č.2059/1 v obci Sokolnice, v pasportu místních komunikací označenou 
9c.  

 navrhované komunikace na pozemku p.č. 1691/44 ke stávající místní komunikaci ul. Polní 
p.č. 2065 v obci Sokolnice. v pasportu místních komunikací označenou 10c. 

Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 
číslo 9c a 10c. 
Návrh na usnesení: 
Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace číslo 9c a 10c, s připojením navrhované 
komunikace na pozemku p.č. 2076 a p.č. 1691/44 ke stávající místní komunikaci  
ul. Šlapanická p.č.2059/1 a ul. Polní p.č. 2065 v obci Sokolnice, v pasportu místních 
komunikací označené 9c a 10c, zřízením křižovatky k této komunikaci na ulici Šlapanická  
a na ul. Polní.  
RO ukládá místostarostovi zaslat souhlas obce s připojením navrhované komunikace  
na pozemku p.č. 2076 a p.č. 1691/44 ke stávající místní komunikaci ul. Šlapanická p.č.2059/1 
a ul. Polní p.č. 2065 v obci Sokolnice, v pasportu místních komunikací označené 9c a 10c, 
zřízením křižovatky k této komunikaci na ulici Šlapanická a Polní.  
Hlasování: 4/0/0 
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Program dalších akcí: 

Úterý  31. srpna 2021 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

Čtvrtek 09. září 2021 Veřejné zasedání ZO 

Čtvrtek 16. září 2021 Zasedání obecní rady  

Pátek  24. září 2021 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 8–9 (uzávěrka 09.09.2021) 

Čtvrtek 30. září 2021 Zasedání obecní rady  

Čtvrtek 14. října 2021 Zasedání obecní rady  

Pátek  22. října 2021 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 10 (uzávěrka 07.10.2021) 

Úterý 26. října 2021 Zasedání obecní rady  

 
V 13.15 h místostarostka všem poděkovala a schůzi ukončila. 
 

Zápis vyhotovila dne 29.07.2021 Ivanka Hamanová   

 
Zapsala:   Ivanka Hamanová    …………………………. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Richard Janoušek   …………………………. 
 
 
 
Místostarostka obce:  Ivanka Hamanová    …………………………. 
  

 
 
 

 


