
                         
ZÁPIS 

z 01. schůze rady obce, která se konala v úterý dne 18.10.2022 ve 13.30 hodin.  
 

Přítomni členové rady: 
Vladimír Kotolan, Richard Janoušek, Jiří Macenauer, Libor 

Beránek 

Omluven:   

Další přítomní: tajemnice Klára Sichlerová  

 
Ve 13:30 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen  

pan Jiří Macenauer. Starosta konstatoval, že je přítomno pět členů rady obce. RO je 

usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 

 

I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Novostavba RD p.č. 1691/62  

02. Jmenování členů do školské rady 

03. Schválení termínu o uzavření MŠ 

04. Plán schůzí na rok 2022 

05. Kácení dřevin na p.č. 1592/2, 1591/2 - ČEPS 

06. Kupní smlouva - ……………….. 

07. Určení oddávajících  

08. Určení místa pro konání obřadů 

09. Stanovení termínů pro konání svatebních obřadů 

10. Stanovení oprávnění používat závěsný znak 

11. Plán schůzí na zbytek roku 2023 

12. Plán inventarizace majetku obce 

13. Tištěné pozvánky a zápisy z jednání RO a ZO 

14. Změny v krizovém štábu obce 

15. Změny v povodňové komisi 

16. DPP s brigádníky v zimním období na úklid sněhu 

17. Zřízení komisí rady obce. 

18. Jmenování předsedů komisí 

19. Připojení sjezdu na MK v ulici Kadlátky  

20. Daňové příjmy 2022 

21. Zapůjčení klubovny SDH 

22. Snížení rychlosti ul. Nová 

23. Připojení sjezdu na MK v ulici Kadlátky  

24. Připojení sjezdu na MK v ulici Kadlátky  

25. Připojení sjezdu na MK v ulici Předky  

26. Připojení sjezdu na MK v ulici Kadlátky  

27. Připojení sjezdu na MK v ulici Kadlátky  

28. Připojení sjezdu na MK v ulici Kadlátky  

29. CN inventarizace stromů 

 

 

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



 

Návrh na usnesení: 

RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Jiřího Macenauera. 

Hlasování: 5/0/0 

 

K PROJEDNÁNÍ 

 

01. Novostavba RD p.č. 1691/62  

Obec obdržela žádost…………………………………….., v zastoupení Ing. Andrei Obručové 

Čuperové, Drásov 344, 664 24, o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení na 

novostavbu RD na pozemku p.č. 1691/62, k.ú. Sokolnice. Poté 

………………………………… podala opětovně žádost o přezkoumání tohoto stanoviska, kdy 

RO na 95. zasedání dne 30.08.2022 setrvala na svém rozhodnutí a uložila starostovi obce podat 

odvolání do závazného stanoviska Městského úřadu Šlapanice. Nyní ……………… 

předložila přepracovanou PD, která již není v rozporu s územním plánem.   

Návrh na usnesení: 

RO vydává souhlasné stanovisko k předložené PD novostavby RD p.č. 1691/62 v k.ú. 

Sokolnice. 

RO ukládá starostovi vydat nejpozději do 21.10.2022 souhlas žadateli k předmětné stavbě. 

RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli. 

RO revokuje usnesení bodu č. 16, 95. RO ze dne 30.08.2022, na základě kterého bylo starostovi 

uloženo podat odvolání do závazného stanoviska MěÚ Šlapanice.  

Hlasování: 5/0/0 

 

02. Jmenování členů školské rady   

Ředitel ZŠ Sokolnice požádal o jmenování dvou členů školské rady při ZŠ Sokolnice na další 

tříleté funkční období. 

Návrh na usnesení: 

Rada obce Sokolnice projednala v souladu s § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, 

jmenování členů školské rady Základní školy Sokolnice, jejímž je zřizovatelem a jmenuje 

s účinností od 01.11.2022 pana ………….., Sokolnice a pana ……………………, 

……………….., Sokolnice, členem školské rady Základní školy Sokolnice. 

RO ukládá tajemnici informovat do 02.11.2022 ředitele školy, pana ………………a pana 

………………………. o rozhodnutí rady obce.  

Hlasování: 5/0/0 

 

03. Schválení termínu o uzavření MŠ 

Obec Sokolnice obdržela žádost o schválení termínu uzavření MŠ Sokolnice v měsíci prosinci 

2022 ve dnech 23.12.2022 až 31.12.2022, tj. 5 pracovních dnů, z důvodu revize elektrických 

zařízení v celé budově MŠ. Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 2.1.2023. Všichni 

zaměstnanci MŠ budou v uvedených dnech čerpat řádnou dovolenou.  

Návrh na usnesení: 

RO souhlasí s uzavřením MŠ Sokolnice v měsíci prosinci 2022 ve dnech 23.12.2022 až 31.12. 

2022. 

RO ukládá paní Hrdličkové do 04.11.2022 informovat ředitelku MŠ Sokolnice o schválení 

žádosti radou obce. 

Hlasování: 5/0/0  

 

04. Plán schůzí na rok 2022  

Radě obce byl tajemnicí předložen návrh plánu schůzí do konce roku 2022. 

Návrh na usnesení:  

Rada obce Sokolnice schvaluje předložený návrh plánu schůzí na rok 2022. 



RO ukládá paní Hrdličkové do 11.11.2022 zveřejnit návrh plánu schůzí na rok 2022  

na nástěnce v chodbě obecního úřadu a webových stránkách obce. 

Hlasování: 5/0/0 

 

05. Kácení dřevin na p.č. 1592/2, 1591/2 - ČEPS 

Obec obdržela žádost o povolení kácení 3 kusů dřevin od společnosti ČEPS Invest, a.s.  na 

pozemcích p.č. 1592/2, 1591/2, v k.ú. Sokolnice, jejichž vlastníkem je společnost EG.D, a.s., 

Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00, Brno. Žadatel předložil souhlas vlastníka s povolením 

kácení dřevin k realizaci stavby “SOK – rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení“ 

a dendrologický průzkum 04/2021 od společnosti Zahradní architektura Martinov s.r.o., 

Martinov 279, 277 13, Kostelec nad Labem. Z dendrologického posudku vyplynulo doporučení 

odstranění 3 ks dřevin (1ks vrba, 2ks olše).    

Návrh na usnesení: 

RO souhlasí s odkácením 3ks dřevin na pozemcích p.č. 1592/2, 1591/2 v k. ú. Sokolnice 

s podmínkou, že společnost EGD, a.s. provede náhradní výsadbu 10 kusů dřevin v k.ú. 

Sokolnice.   

Hlasování: 5/0/0 

 

06. Kupní smlouva - …………… 

Manželé ………….předkládají radě obce návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví 

k nemovité věci mezi manžely …………. „kupující“ a obcí Sokolnice „prodávající“.  

Návrh na usnesení: 

RO schvaluje text a uzavření předložené kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci.   

RO ukládá starostovi nejpozději do 30.11.2022 uzavřít předmětnou smlouvu. 

Hlasování: 5/0/0 

 

07. Určení oddávajících.  

RO projednala pověření členů Zastupitelstva obce Sokolnice výkonem funkce oddávajícího  

a schválení jejich účasti na slavnostních obřadech. 

Návrh na usnesení:  

Rada obce Sokolnice pověřuje, v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a zákona číslo 

301/2000 Sb. zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 

v platném znění: 

➢ Mgr. Libora Beránka, starostu obce Sokolnice, 

➢ Ing. Vladimíra Kotolana, místostarostu obce Sokolnice, 

➢ Jiřího Macenauera, člena Rady obce Sokolnice, 

➢ Bc. Richarda Janouška, člena Rady obce Sokolnice, 

➢ Marii Fojtů, členku zastupitelstva obce Sokolnice, 

➢ Ing. Jarmilu Šustrovou, členku Rady obce  

jako člena zastupitelstva obce, před nimiž snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují  

do manželství. 

Rada obce Sokolnice současně pověřuje tyto členy zastupitelstva účastí na slavnostních 

obřadech (vítání občánků, setkání jubilantů, přijetí prvňáčků, přijetí zahraničních delegací, 

účast na slavnostních akcích u příležitosti významných událostí státu či obce Sokolnice  

a podobně). 

RO ukládá tajemnici do 11.11.2022 informovat určené členy ZO o usnesení rady obce. 

Hlasování: 5/0/0 

 

08. Určení místa pro konání obřadů 

Obci byla předložena žádost …………………… o určení místa svatebních obřadů. Zákon číslo 

301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 

v platném znění stanoví v § 11a, že obec určí místo pro konání slavnostních obřadů. 

Návrh na usnesení:  



Rada obce Sokolnice určuje obřadní síň ve II. NP budovy Obecního úřadu Sokolnice  

jako místo pro konání slavnostních obřadů.  

RO ukládá tajemnici do 11.11.2022 informovat ………………….. o usnesení rady obce. 

Hlasování: 5/0/0 

 

09. Stanovení termínů pro konání svatebních obřadů 

Obci byla předložena žádost ………………… o stanovení termínů pro konání svatebních 

obřadů. Zákon číslo 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů v platném znění stanoví v § 12, že obec stanoví termíny pro konání 

svatebních obřadů. 

Návrh na usnesení:  

Rada obce Sokolnice stanoví termíny pro konání svatebních obřadů: 

➢ sobotu v době od 9.00 hod do 15.00 hod 

RO ukládá tajemnici do 11.11.2022 informovat …………………. o usnesení rady obce. 

Hlasování: 5/0/0 

 

10. Stanovení oprávnění používat závěsný znak 

Zákon o obcích v § 108 stanoví, že starosta má právo užívat při významných příležitostech  

a občanských obřadech závěsný odznak a rada obce může stanovit, v kterých případech může 

tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník obecního úřadu.  

Návrh na usnesení:  

Rada obce Sokolnice stanovuje, že užívat závěsný odznak při slavnostních obřadech  

a smutečních příležitostech mají právo všichni členové Zastupitelstva obce Sokolnice.   

Hlasování: 5/0/0 

 

11. Plán schůzí na rok 2023 

Radě obce byl předložen tajemnicí návrh plánu schůzí na rok 2023. 

Návrh na usnesení:  

Rada obce Sokolnice schvaluje předložený návrh plánu schůzí na rok 2023. 

RO ukládá pí Hrdličkové do 16.12.2022 zveřejnit návrh plánu schůzí na rok 2023 na úřední 

desce obce. 

Hlasování: 5/0/0 

 

12. Plán inventarizace majetku obce  

Radě byl předložen plán inventarizace majetku obce. 

Návrh na usnesení: 

RO schvaluje předložený plán inventarizace majetku obce. 

RO ukládá tajemnici do 31.01.2023 zajistit inventarizaci majetku obce. 

Hlasování: 5/0/0 

 

13. Tištěné pozvánky a zápisy z jednání RO a ZO. 

Všechny podklady pro jednání mají členové rady a zastupitelstva shromážděny  

na tzv. "privátním webu obce". Proto bylo radě obce navrženo zasílat pozvánky a zápisy  

(i další věci v případě potřeby) pouze elektronicky.  

Návrh na usnesení: 

RO schvaluje zasílání pozvánek a zápisů z jednání RO a ZO (i dalších věcí v případě potřeby), 

všem zastupitelům výhradně elektronicky, tj. e-mailem.  

Hlasování: 5/0/0 

 

14. Změny v krizovém štábu obce 

Součásti "Plánu činnosti orgánů obce Sokolnice při vzniku mimořádné události"  

je i jmenovaný krizový štáb obce. Vzhledem ke změnám v zastupitelstvu obce bylo radě 

navrženo aktualizovat obsazení krizového štábu obce.   

Návrh na usnesení: 



Rada obce Sokolnice ke dni 04.11.2022 odvolává z krizového štábu obce  

pana Tomáše Strušku. 

Rada obce Sokolnice s účinností od 04.11.2022 jmenuje do krizového štábu obce  

pana Jiřího Macenauera a paní Jarmilu Šustrovou. 

RO ukládá V. Kotolanovi do 30.11.2022 provést aktualizaci "Plánu činnosti orgánů obce 

Sokolnice při vzniku mimořádné události" a předložit ji RO k projednání.  

RO ukládá starostovi do 18.11.2022 informovat pana Tomáše Strušku, že ode dne 04.11.2022 

již není členem krizového štábu obce. 

Hlasování: 5/0/0 

 

15. Změny v povodňové komisi 

Součásti "Povodňového plánu obce Sokolnice" je i jmenovaná povodňová komise naší obce. 

Vzhledem ke změnám v zastupitelstvu obce bylo radě navrženo aktualizovat obsazení 

povodňové komise naší obce.   

Návrh na usnesení: 

Rada obce Sokolnice ke dni 04.11.2022 odvolává z povodňové komise obce Sokolnice pana 

Tomáše Strušku.  

Rada obce Sokolnice s účinností od 04.11.2022 jmenuje jako místopředsedu povodňové komise 

obce Sokolnice pana Vladimíra Kotolana. 

Rada obce Sokolnice s účinností od 07.11.2018 jmenuje do povodňové komise obce Sokolnice 

pana Richarda Janouška, pana Jiřího Macenauera a paní Jarmilu Šustrovou. 

RO ukládá V. Kotolanovi do 30.11.2018 zajistit aktualizaci členů povodňové komise  

v "Povodňovém plánu obce Sokolnice", včetně verze zveřejněné na webu obce. 

RO ukládá starostovi do 16.11.2018 informovat pana Tomáše Strušku, že ode dne 04.11.2022 

již není členem povodňové komise obce Sokolnice. 

Hlasování: 5/0/0 

 

16. DPP s brigádníky v zimním období na úklid sněhu.  

V případě nepříznivých klimatických podmínek - např. větší množství sněhu, déletrvající 

mrznoucí mrholení, ale i v případě např. větrné kalamity, by měl mít starosta oprávnění 

neprodleně najmout potřebný počet brigádníků na odstraňování následků nastalé situace.  

Návrh na usnesení: 

Rada obce Sokolnice zmocňuje starostu obce v případě kalamitní situace neprodleně zaměstnat 

potřebný počet brigádníků na odstraňování následků této situace. Toto oprávnění  

je časově omezeno do 31.12.2023. 

Hlasování: 5/0/0 

 

17. Zřízení komisí rady obce. 

Zákon o obcích v § 102 odst. 2 stanoví, že radě obce je vyhrazeno zřizovat a zrušovat podle 

potřeby, komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy. 

Návrh na usnesení: 

Rada obce Sokolnice zřizuje s účinností od 01.11.2022:  

➢ Komisi pro mezinárodní vztahy 

➢ Komisi kulturní 

➢ Komisi pro Sokolnický Zpravodaj 

➢ Komisi pro mládež a sport 

Hlasování: 5/0/0 

 

18. Jmenování předsedů komisí. 

Zákon o obcích v § 102 odst. 2 stanoví, že radě obce je vyhrazeno zřizovat a zrušovat podle 

potřeby, komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy. 

Návrh na usnesení: 

RO jmenuje s účinností od 01.11.2022 předsedou komise kulturní: Richarda Janouška. 

Hlasování: 5/0/0 



RO jmenuje s účinností od 01.11.2022 předsedou komise pro Sokolnický Zpravodaj:  

Ing. Jarmilu Šustrovou. 

Hlasování: 5/0/0 

RO jmenuje s účinností od 01.11.2022 předsedou Komise pro mládež a sport: pana Luboše 

Krále. 

Hlasování: 5/0/0 

RO jmenuje s účinností od 01.11.2022 předsedou komise pro mezinárodní vztahy: pana Zdeňka 

Jirgalu. 

Hlasování: 5/0/0 

RO ukládá předsedům všech komisí, aby do příštího zasedání Rady obce, která se bude konat 

dne 01.11.2022, navrhli jednotlivé členy komisí.  

RO ukládá předsedům všech komisí, aby zpracovali náplň činnosti své komise a tuto zaslali 

v elektronické podobě nejpozději do 30.10.2022 na adresu: tajemnik@sokolnice.cz 

RO ukládá tajemnici do 30.10.2022 zaslat všem předsedům jmenovací dekrety. 

Hlasování: 5/0/0 

    

19. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici Průchodní, k.ú. Sokolnice.  

Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 

obdržel dne 10.10.2022 žádost pana: ……………………………….Ing. arch. Ondřejem 

Vikem, Palackého třída 1104/55, Brno. Žádost je evidována pod čj. OUSO/3446/2022.  

Jedná se o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku p.č. 85/5 v k.ú. Sokolnice 

k místní komunikaci v ulici Průchodní, která se nachází na pozemku p.č. 85/1 v k.ú. Sokolnice, 

zřízením sjezdu. Na pozemku p.č. 85/5 by mělo vzniknout nové parkoviště. Žadatel již dříve 

předložil projekt parkoviště, který však nebyl policií schválen.  

Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 

v ulici Průchodní, k.ú. Sokolnice. 

Žadatel již dříve předložil projekt parkoviště, který však nebyl policií schválen.  Radě obce se 

proto navrhuje, aby žádost byla projednána až po vyjádření Policie ČR. 

Návrh na usnesení: 

Rada obce bere na vědomí žádost pana ……………………. ohledně povolení připojení 

sousední nemovitosti na pozemku p.č. 85/5 v k.ú. Sokolnice k místní komunikaci v ulici 

Průchodní. 

Rada obce přerušuje projednávání této žádosti. 

RO ukládá tajemnici předložit žádost radě obce poté, až Policie ČR vydá kladné stanovisko 

k zamýšlenému záměru. 

Hlasování: 5/0/0  

 

20. Daňové příjmy v roce 2022 

Rade byly předloženy daňové příjmy k 30.09.2022. Oproti prvním devíti měsícům roku 2021 

byly daňové příjmy v letošním roce o 4 700 000,- Kč vyšší. Výpočet dle přílohy bez započtení 

daně z příjmu placenou za obec. 

Návrh na usnesení: 

RO bere na vědomí daňové příjmy za prvních deset měsíců roku 2022. 

Hlasování: 5/0/0 

 

21. Zapůjčení klubovny SDH 

RO obdržela žádost o zapůjčení klubovny SDH Sokolnice na den 22.10.2022 od 

pana……………………, z důvodu oslavy narozenin pana ……………………………..   

Návrh na usnesení: 

RO schvaluje zapůjčení klubovny SDH v prostorách hasičské zbrojnice dne 22.10.2022 

od 18:00, kdy navrácena v původním stavu bude nejpozději dne 23.10.2022 ve 14:00. Současně 

s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři výzvu k zajištění pořádku nejen v místě 

pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Porušení pořádku může mít vliv na případné příští 

povolení obdobné akce.    

mailto:tajemnik@sokolnice.cz


RO ukládá paní Hrdličkové do 20.10.2022 sdělit žadateli souhlas se zapůjčením klubovny SDH 

dne 22.10.2022 

Hlasování: 5/0/0  

 

22. Snížení rychlosti ul. Nová 

Obce obdržela podnět ……………………….., ve kterém navrhuje pro zvýšení bezpečnosti 

a zklidnění provozu na ulici Nová zvážit úpravu dopravního značení k omezení rychlosti, 

případně umístění zpomalovacích prahů. Na ulici Nová je chodník pouze v jedné polovině, 

parkují na ní auta, chodník před bytovým domem chodci není i tak využíván a chodci většinou 

chodí po vozovce. V budoucnu navíc lze předpokládat výrazný nárůst provozu v souvislosti s 

novou výstavbou. To vše představuje zvýšené nebezpečí kolize chodců, cyklistů i dětí s rychle 

se pohybujícími vozidly. V mnoha městech se v podobné zástavbě omezuje rychlost vozidel na 

30 km/hod případně se umísťují zpomalovací prahy, jak je tomu třeba v sousedním Újezdě u 

Brna na všech cestách mimo hlavní silnici. 

Návrh na usnesení: 

RO bere na vědomí návrh ……………………………...  

RO ukládá starostovi zajistit cenovou nabídku na zpracování PD na úpravu dopravního značení 

v ulici Nová.  

Hlasování: 5/0/0  

 

23. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici Kadlátky, k.ú. Sokolnice.  

Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 

obdržel dne 03.08.2022 žádost pana………………………….., v zastoupení Ing. Radima 

Fišera, Hybešova 588, 666 01 Tišnov. Žádost je evidována pod čj. OUSO/2630/2022.  

Jedná se o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku p.č. 1691/10 v k.ú. Sokolnice 

k místní komunikaci v ulici Kadlátky, která se nachází na pozemku p.č. 2076 v k.ú. Sokolnice, 

zřízením sjezdu. 

Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 

v ulici Kadlátky, k.ú. Sokolnice. 

Návrh na usnesení: 

Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace v ulici Kadlátky, s připojením sousední 

nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1691/10) zřízením sjezdu 

k této komunikaci na ulici Kadlátky.  

RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 30.10.2022 zaslat (Obecnímu úřadu Sokolnice, 

silničnímu správnímu úřadu ve věci místních komunikací) souhlas obce s připojením sousední 

nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1691/10) zřízením sjezdu 

k místní komunikaci na ulici Kadlátky.  

Hlasování: 5/0/0  

 

24. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici Kadlátky, k.ú. Sokolnice.  

Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 

obdržel dne 22.08.2022 žádost ……………………… zastoupenou Ing. Andreou Obručovou 

Čuperovou, Malhostoviská 344, 664 24 Drásov. Žádost je evidována pod čj. OUSO/2837/2022.  

Jedná se o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku p.č. 1691/62 v k.ú. Sokolnice 

k místní komunikaci v ulici Kadlátky, která se nachází na pozemku p.č. 2076 v k.ú. Sokolnice, 

zřízením sjezdu. 

Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 

v ulici Kadlátky, k.ú. Sokolnice. 

Návrh na usnesení: 

Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace v ulici Kadlátky, s připojením sousední 

nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1691/62) zřízením sjezdu 

k této komunikaci na ulici Kadlátky.  

RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 30.10.2022 zaslat (Obecnímu úřadu Sokolnice, 

silničnímu správnímu úřadu ve věci místních komunikací) souhlas obce s připojením sousední 



nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1691/62) zřízením sjezdu 

k místní komunikaci na ulici Kadlátky.  

Hlasování: 5/0/0  

 

25. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici Předky, k.ú. Sokolnice.  

Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 

obdržel dne 24.08.2022 žádost pana ………………………………………….. zastoupený Ing. 

Andreou Zichovou, Žižkova 625, 664 62 Hrušovany u Brna. Žádost je evidována pod čj. 

OUSO/2856/2022.  

Jedná se o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku p.č. 2075 v k.ú. Sokolnice 

k místní komunikaci v ulici Předky, která se nachází na pozemku p.č. 2076 v k.ú. Sokolnice, 

zřízením sjezdu. 

Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 

v ulici Předky, k.ú. Sokolnice. 

Návrh na usnesení: 

Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace v ulici Předky, s připojením sousední 

nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 2075) zřízením sjezdu 

k této komunikaci na ulici Předky.  

RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 30.10.2022 zaslat (Obecnímu úřadu Sokolnice, 

silničnímu správnímu úřadu ve věci místních komunikací) souhlas obce s připojením sousední 

nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 2075) zřízením sjezdu  

k místní komunikaci na ulici Předky.  

Hlasování: 5/0/0  

 

26. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici Kadlátky, k.ú. Sokolnice.  

Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 

obdržel dne 20.09.2022 žádost…………………………….. zastoupenou Ing. Janem Malinou, 

Brněnská 48, 779 00 Olomouc. Žádost je evidována pod čj. OUSO/3221/2022.  

Jedná se o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku p.č. 1691/56 v k.ú. Sokolnice 

k místní komunikaci v ulici Kadlátky, která se nachází na pozemku p.č. 2076 v k.ú. Sokolnice, 

zřízením sjezdu. 

Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 

v ulici Kadlátky, k.ú. Sokolnice. 

Návrh na usnesení: 

Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace v ulici Kadlátky, s připojením sousední 

nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1691/56) zřízením sjezdu 

k této komunikaci na ulici Kadlátky.  

RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 30.10.2022 zaslat (Obecnímu úřadu Sokolnice, 

silničnímu správnímu úřadu ve věci místních komunikací) souhlas obce s připojením sousední 

nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1691/56) zřízením sjezdu 

k místní komunikaci na ulici Kadlátky.  

Hlasování: 5/0/0  

 

27. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici Kadlátky, k.ú. Sokolnice.  

Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 

obdržel dne 03.10.2022 žádost pana ……………………………………, zastoupeného Ing. 

Radkem Haklem, Sušilova 1392/88, 664 51 Šlapanice. Žádost je evidována pod čj. 

OUSO/3340/2022.  

Jedná se o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku p.č. 1691/60 v k.ú. Sokolnice 

k místní komunikaci v ulici Kadlátky, která se nachází na pozemku p.č. 2076 v k.ú. Sokolnice, 

zřízením sjezdu. 

Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 

v ulici Kadlátky, k.ú. Sokolnice. 

Návrh na usnesení: 



Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace v ulici Kadlátky, s připojením sousední 

nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1691/60) zřízením sjezdu 

k této komunikaci na ulici Kadlátky.  

RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 30.10.2022 zaslat (Obecnímu úřadu Sokolnice, 

silničnímu správnímu úřadu ve věci místních komunikací) souhlas obce s připojením sousední 

nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1691/60) zřízením sjezdu 

k místní komunikaci na ulici Kadlátky.  

Hlasování: 5/0/0  

 

28. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici Kadlátky, k.ú. Sokolnice.  

Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 

obdržel dne 06.10.2022 žádost …………………………………které zastupuje Ing. Alena 

Zajíčková, Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno. Žádost je evidována pod čj. OUSO/3412/2022.  

Jedná se o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku p.č. 1691/55 v k.ú. Sokolnice 

k místní komunikaci v ulici Kadlátky, která se nachází na pozemku p.č. 2076 v k.ú. Sokolnice, 

zřízením sjezdu. 

Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 

v ulici Kadlátky, k.ú. Sokolnice. 

Návrh na usnesení: 

Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace v ulici Kadlátky, s připojením sousední 

nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1691/55) zřízením sjezdu 

k této komunikaci na ulici Kadlátky.  

RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 30.10.2022 zaslat (Obecnímu úřadu Sokolnice, 

silničnímu správnímu úřadu ve věci místních komunikací) souhlas obce s připojením sousední 

nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1691/55) zřízením sjezdu 

k místní komunikaci na ulici Kadlátky.  

Hlasování: 5/0/0  

 

29. Cenová nabídka - inventarizace stromů 

Obci byla doručena cenová nabídka Ing. arch. Karla Zeleného na inventarizaci stromů v oblasti 

kolem rybníku a na ostrůvku. Nachází se zde uschlé dřeviny, které je třeba odstranit, popř. 

odborně zkrátit. Součástí projektu bude i plán nové sadovnické kompozice s náhradními 

výsadbami. Celková cenová nabídka na inventarizaci ostrůvku a zeleného pláště rybníka činí 

55. 000,- Kč bez DPH.   

Dále je zde cenová nabídka na posouzení dvou jehličnanů – smrků na zahradě Mateřské školy 

na p.č. 142/1, v k. ú. Sokolnice ve výši 3800 – 4500,-Kč.  

Návrh na usnesení: 

RO schvaluje cenovou nabídku Ing.arch. Karla Zeleného na inventarizaci ostrůvku a zeleného 

pláště rybníka a cenovou nabídku na posudek dvou kusů dřevin - smrků v Mateřské škole na 

p.č. 142/1, v k.ú.Sokolnice. 

RO ukládá tajemnici zajistit objednávku na inventarizaci dřevin kolem rybníku a na ostrůvku v 

k.ú. Sokolnice. 

RO ukládá tajemnici zajistit objednávku na inventarizaci dvou smrků na zahradě Mateřské 

školy na p.č. 142/1 v k.ú. Sokolnice. 

 

 

Úterý 01.listopadu 2022 Zasedání obecní rady 

Úterý 15.listopadu 2022 Zasedání obecní rady  

Pátek  25. listopadu 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 11  (uzávěrka 10.11.2022) 

Úterý 29.listopadu 2022 Zasedání obecní rady rozšíření o zástupce výborů a komisí 

Středa 14.prosince 2022 Veřejné zasedání ZO 



 

 

V 14:30 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 

 

 

Zápis vyhotovila dne 18.10.2022 Klára Sichlerová 

 

 

Zapsala:    Klára Sichlerová   …………………………. 

 

 

 

Ověřovatel zápisu:  Jiří Macenauer       …………………………. 

 

 

 

 

Starosta obce:              Libor Beránek             ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


