
                         
ZÁPIS 

ze 85. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek dne 17.03.2022 ve 13.00 hodin.  
 

Přítomni členové rady: 
Libor Beránek, Vladimír Kotolan, Richard Janoušek, Tomáš 
Struška, Jarmila Šustrová 

Omluven:   

Další přítomní: tajemnice Klára Sichlerová  

 
V 11.00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byla zvolena  
paní Jarmila Šustrová. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce. 
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Úkoly vyplývající ze zasedání zastupitelstva 
02. Výstavba RD na ulici Zámecká – rozšíření vjezdu 
03. Svodidla na ulici Komenského 
04. Žádost o finanční dar – „Zdravotní klaun“ 
05. Ples ZŠ Sokolnice – věcný dar do tomboly 
06. Komerční prostory u rozvodny 
07. Věcné břemeno EGD a.s. 
08. Termínovaný vklad u ČSOB 
09. Terminovaný vklad u ČS 
10. Kooperativa – pojištění odpovědnosti pro zaměstnance  
11. Schválení rozpočtového opatření č. 1 
12. Předčasné ukončení a NFV  
13. Věcné břemeno GasNet s.r.o. 
14. Stavební dozor – rekonstrukce ulice Na Skalce   
15. Konání kynologických akcí  
16. Výstavba RD na ulici Zámecká – vyjádření k PD  
17. Půdní vestavba objektu RD na ulici Moravská – vyjádření k PD  
18. Novostavba rodinného domu Sokolnice, p.č. 1691/61 
 

Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 
 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu paní Jarmilu Šustrovou. 
Hlasování: 5/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Úkoly vyplývající ze zasedání zastupitelstva 
Dne 09.03.2022 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva. Zastupitelé radě obce uložili 
zpracovat zásady prodeje nemovitého majetku obce v případě, že o něj projeví zájem více 
uchazečů.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí, že zastupitelstvo dne 09.03.2022 uložilo radě obce zpracovat zásady 
prodeje nemovitého majetku obce v případě, že o něj projeví zájem více uchazečů.  



Hlasování: 5/0/0 
 
02. Výstavba RD na ulici Zámecká-rozšíření vjezdu  
Obec obdržela žádost paní Ing. arch. Václavy Jandekové, O dům dál – architekti s.r.o., Cejl 93, 
602 00 Brno, o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby, 
stavební povolení a územní řízení v obci Sokolnice parcela č. 405, 406. 402/2, 398/1. Obec je 
žádána o vyjádření z hlediska majitele sousedního pozemku 402/2, na kterém budou 
realizovány přípojky inženýrských sítí a vjezd  a také o vyjádření z hlediska napojení 
na komunikaci – rozšíření a rekonstrukce stávajícího vjezdu. Na základě těchto skutečností 
obec zákonným způsobem zveřejnila záměr na výpůjčku části obecního pozemku p.č. 402/2 
o výměře cca 25 m2, zapsaného na LV1, ve vlastnictví obce Sokolnice. Záměr je zveřejněn 
na úřední desce od 15.03.2022, a to po dobu stanovené zákonné lhůty – nejméně po dobu 15 ti 
dní. 
Návrh na usnesení: 
RO přerušuje projednávání tohoto bodu do doby uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru 
na výpůjčku části obecního pozemku p.č. 402/2 o výměře cca 25 m2.  
RO ukládá tajemnici sdělit žadateli rozhodnutí RO. 
Hlasování: 5/0/0 
 
03. Svodidla na ulici Komenského 
Obec obdržela od několika občanů z ulice Komenského podnět k instalaci svodidel. S ohledem 
na skutečnosti, že obec není správcem této komunikace, Rada obce rozhodla v únoru tohoto 
roku, aby byl podnět postoupen správci komunikace s doporučením, aby žádosti občanů bylo 
vyhověno. Dne 21.2.2022 obdržela obec sdělení v této věci od SÚS JMK. Silnice II/418 je 
v uvedeném úseku vedena dvěma protisměrnými oblouky. Při uvažování zřízení svodidel pro 
zvýšení bezpečnosti chodců by bylo nutno využít stávající zelený pás, za předpokladu, že se 
zde nenachází žádné inženýrské sítě. Při instalaci betonových svodidel by v tomto pásu musely 
být osazeny betonové patky, na které by se svodidla postavila. V uvedeném úseku se však 
nachází připojení místní komunikace formou stykové křižovatky. Svodidla by zde mohla 
začínat až za křižovatkou s ul. Ulička. Jelikož začátek svodidel musí být zapouštěný na délku 
min. 4 m, plná výška by se nacházela až za levotočivým obloukem. Před uvedenou křižovatkou 
se nachází parkovací místa, která jsou v zálivu a není zde možné, svodidla umístit. Jelikož je 
potřeba zajistit rozhledový trojúhelník pro bezpečný výjezd z MK, musela by být svodidla 
osazena mimo něj, což by znamenalo další posun začátku svodidel. Ty by mohly být osazeny 
až v druhé zatáčce na vnitřní straně, což by problém nevyřešilo.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí vyjádření SÚS ve věci zřízení bezpečnostního prvku na ulici Komenského.  
RO ukládá tajemnici informovat žadatele o stanovisku SÚS JMK.  
Hlasování: 5/0/0 

 
04. Žádost o finanční dar – „Zdravotní klaun“ 
Obec obdržela žádost o finanční dar z rozpočtu obce od společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., 
Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČO 26547953. Jedná se o dobročinnou organizaci, 
která pomáhá v nemocnicích dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby 
s úsměvem. V České republice působí 93 profesionálních „Zdravotních“ klaunů, kteří 
pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic. Tento dar by byl využit 
ve spádových nemocnicích, vč. nemocnice krajské, které poskytují péči občanům dané obce. 
Návrh na usnesení: 
RO neschvaluje finanční příspěvek dobročinné organizaci Zdravotní klaun, Paříkova 355/7, 
190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 26547953 
RO ukládá tajemnici do 31.03.2022 informovat nadační fond o neschválení poskytnutí dotace 
v roce 2022. Současně žadatele upozorní, že požadavky na dotaci z rozpočtu obce je nutné 
doručit obci ve stanoveném termínu předcházejícího roku. Termín je vždy zveřejněn na úřední 
desce i na elektronické úřední desce v několika měsíčním předstihu. Termín příjmu žádostí 



na rok 2023 bude s největší pravděpodobností zveřejněn na úřední desce obecního úřadu 
Sokolnice od 07/2022 do 10/2022.  
Hlasování: 5/0/0  

 
05. Ples ZŠ Sokolnice – věcný dar do tomboly 
ZŠ Sokolnice požádala o povolení uspořádat „Ples ZŠ Sokolnice“ dne 08.04.2022 v době 
od 20:00 – 02:00 h. Současně bylo požádáno o věcný dar do tomboly.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pořádání plesu Základní školy Sokolnice dne 08.04.2022 v době od 20.00 – 02.00 
h. Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři výzvu k zajištění řádné 
pořadatelské služby nejen v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost  
této služby může mít vliv na případné příští povolení obdobné produkce.  
RO schvaluje věcný dar do tomboly – balíček dárkových předmětů s logem obce. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 18.03.2022 informovat ZŠ Sokolnice o povolení plesu, včetně 
podmínek pro jeho konání. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 25.03.2022 předat řediteli ZŠ Sokolnice, jako dar do tomboly, 
balíček dárkových předmětů s logem obce. 
RO ukládá tajemnici zveřejnit termín konání plesu na úřední desce v souladu  
s OZV číslo 01/2016 o nočním klidu.  
Hlasování: 5/0/0 
 
06. Komerční prostory u rozvodny 
Obec Sokolnice obdržela žádost projekční kanceláře IMAG Architekt s.r.o. o vyjádření 
ke stavbě s názvem: „Komerční prostory, Sokolnice u Brna, ul. U Rozvodny“. Jedná se o stavbu 
vícepodlažního objektu s pultovou střechou, který se nachází na severní straně benzínové 
čerpací stanice. V přízemí jsou navrženy prodejní prostory, ve vyšších patrech 31 jednotek 
administrativních prostor. Z hlediska územního plánu se jedná o lokalitu označenou Z19, 
určenou pro občanskou vybavenost. Tato občanská vybavenost má sloužit potřebám obce a dle 
původních konzultací v minulých letech se jednalo o obchodní prostor typu LIDL a podobně. 
Rada obce nemůže dát kladné stanovisko k navrženému záměru, neboť obec nemá žádnou 
potřebu vybudovat 31 jednotek administrativních prostor.  
PD byla posouzena na základě žádosti obce též zpracovatelem územního plánu. Tento se 
vyjádřil tak, že PD není v souladu s koncepcí rozvoje obce, kdy původní záměr byl koncipován 
pouze jako obchodní prostory. Dle jeho stanoviska není pro obec žádoucí vytvářet na tomto 
místě administrativní zázemí. 
Návrh na usnesení: 
RO nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací na výstavbu vícepodlažního objektu 
s názvem: " Komerční prostory, Sokolnice u Brna, ul. U Rozvodny". 
RO ukládá paní Hrdličkové do 01.04.2022 informovat společnost IMAG Architekt s.r.o. 
o rozhodnutí rady obce.  
Hlasování: 5/0/0 
 
07. Věcné břemeno EG.D a.s. 
Obec obdržela návrh konečné Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330082339/001-
MDP, která se týká akce s názvem: „Sokolnice, obn. VN130 o.MŠ, TS Zděná, NN“. Součástí 
smlouvy je i geometrický plán. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla 
uzavřena dne 06.08.2018.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330082339/001-
MDP mezi obcí a společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 01.04.2022 informovat společnost MDP GEO, s.r.o. 
o schválení smlouvy číslo HO-014330082339/001-MDP. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 01.04.2022 uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 
HO-014330082339/001-MDP.  



Hlasování: 5/0/0 
 
08. Termínovaný vklad u ČSOB 
Obec má v současnosti finanční rezervu na pokrytí nákladů připravovaných investičních 
i neinvestičních akcí. V posledních měsících výrazně vzrostla inflace, a proto by bylo vhodné 
uložit volné finanční prostředky (nebo alespoň jejich část) na spořící účet, či termínovaný vklad. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo na svém posledním zasedání dne 09.03.2022 uložení 
částky 10 mil. Kč na terminovaný vklad se splatností 1 rok u společnosti ČSOB a.s. a dále 
uložení částky 10mil. Kč na terminovaný vklad se splatností 6 měsíců u ČSOB a.s. 
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, předložila obci návrh 
smlouvy o účtu – termínovaný vklad na dobu určitou.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy s názvem: Smlouvu o účtu Termínovaný vklad na dobu 
určitou mezi obcí a ČSOB, a.s. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 21.3.2022 uzavřít smlouvu s ČSOB, a.s. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 25.3.2022 zajistit převod finančních prostředků 
na termínované vklady u ČSOB, a.s., v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva obce Sokolnice. 
Hlasování: 5/0/0 
 
09. Termínovaný vklad u ČS 
Obec má v současnosti finanční rezervu na pokrytí nákladů připravovaných investičních 
i neinvestičních akcí. V posledních měsících výrazně vzrostla inflace, a proto by bylo vhodné 
uložit volné finanční prostředky (nebo alespoň jejich část) na spořící účet, či termínovaný vklad. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo na svém posledním zasedání dne 09.03.2022 uložení 
částky 20 mil. Kč na terminovaný vklad se splatností 3 měsíce u společnosti Česká spořitelna 
a.s.   
Česká spořitelna a.s. předložila obci návrh smlouvy o účtu – terminovaný vklad na dobu určitou 
v délce 3 měsíců.  
Návrh na usnesení: 
RO ukládá starostovi nejpozději do 21.3.2022 uzavřít smlouvu s ČS, a.s. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 25.3.2022 zajistit převod finančních prostředků 
na termínovaný vklad u ČS, a.s., v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva obce Sokolnice. 
Hlasování: 5/0/0 
 
10. Kooperativa – pojištění odpovědnosti pro zaměstnance 
RO byl předložen návrh dodatku k pojistní smlouvě č. 8603543716 pro pojištění odpovědnosti 
zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 
způsobenou zaměstnavateli. 
RO ukládá starostovi uzavřít předmětnou smlouvu nejpozději do 31.03.2022. 
Hlasování: 5/0/0 
 
11. Schválení rozpočtového opatření 
Radě obce byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 01/2022. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 01/2022. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 24.03.2022 informovat účetní obce o schválení 
rozpočtového opatření č. 01/2022. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 31.03.2022 zveřejnit rozpočtové opatření  
č. 02/2021 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: 5/0/0 
12. Předčasné ukončení NFV Sokolnice 



Obec obdržela žádost o předčasné ukončení smlouvy mezi obcí Sokolnice a DSO Šlapanicko o 
vrácení návratné finanční výpomoci. Mezi žadatelem a obcí Sokolnice byla dne 17.6.2021 
uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 132.830 Kč. 
Návratná finanční výpomoc byla žadateli poskytnuta za účelem zajištění finančních prostředků, 
které ve formě návratné finanční výpomoci budou prostřednictvím žadatele poskytnuty spolku 
„Tady to mám rád, z.s.“, Mokrá 313, 664 04 Mokrá-Horákov, IČO: 27032582, na zaplacení 
části kupní ceny na pořízení nemovitostí, a to pozemku p. č. 839/3, jehož součástí je stavba č. 
pop. 227, pozemku p. č. 840/3, pozemku p. č. 841/2, pozemku p. č. 842/4 a pozemku p. č. 839/1, 
v obci Mokrá-Horákov, k. ú. Mokrá u Brna, v nichž bude spolkem v rámci projektu „Nový 
domov“ vybudována a následně provozována, registrovaná celoroční pobytová sociální služba 
komunitního charakteru pro osoby s poruchou autistického spektra. Žadatel se zavázal smluvně 
zajistit, že do doby úplného vrácení návratné finanční výpomoci, resp. po dobu udržitelnosti 
projektu, nepřevede spolek „Tady to mám rád“, z.s. (dále jen TTMR), vlastnictví nemovitostí, 
na jejíž pořízení mu bude návratná finanční pomoc poskytnuta na třetí osobu ani nemovitost 
nezatíží zástavním právem. Na realizaci stavební části projektu „Nový domov“ obdržel TTMR 
dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj formou financování ex-post, tedy prostředky 
je nutné uhradit z vlastních zdrojů a následně budou proplaceny. Právě na předfinancování byla 
TTMR schválena návratná finanční výpomoc od města Brna ve výši 10.439.000 Kč. 
Podmínkou města je zástava nemovitosti, a to pozemku p. č. 839/3, jehož součástí je stavba č. 
pop. 227, a pozemky p.č. 840/3, p.č. 841/2, p.č. 842/4, p.č. 839/1, po dobu zapůjčení finančních 
prostředků. Celou částku je TTMR povinno uhradit nejpozději do 1.11.2023. Po uhrazení NFV 
bude zástavní právo vymazáno. Zastupitelstvo obce Sokolnice neschválilo dodatek ke smlouvě 
s žadatelem o poskytnutí návratné finanční výpomoci, který by zřízení výše uvedeného 
zástavního práva umožnil, žádá DSO o předčasné ukončení smlouvy se současným vrácení 
návratné finanční výpomoci formou mimořádné splátky ve výši 132.830 Kč. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí zaslané informace o předčasném ukončení smlouvy mezi obcí Sokolnice a 
DSO Šlapanicko o vrácení návratné finanční výpomoci. 
RO ukládá starostovi zařadit projednání tohoto bodu na nejbližší zasedání ZO.   
Hlasování: 5/0/0 
 
13. Věcné břemeno GasNet s.r.o. 
Obec obdržela návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 9900112277_1/VB, která se týká 
odkupu plynovodní přípojky pro RD Sokolnice, Niva 293. Cena za zřízení věcného břemene 
dle platného ceníku obce Sokolnice činí 2000,- Kč.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 9900112277_1/VB mezi 
obcí a společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO: 27295567. 
RO ukládá paní tajemnici nejpozději do 01.04.2022 informovat společnost GasNet s.r.o. 
schválení smlouvy číslo 9900112277_1/VB. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 01.04.2022 uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 
9900112277_1/VB.  
Hlasování: 5/0/0 
 
14. Stavební dozor – rekonstrukce ulice Na Skalce   
Obec připravuje stavbu s názvem „Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce”. Bylo by vhodné 
vybrat stavební dozor, který by kontroloval prováděné práce, fakturaci a další náležitosti 
ve spojitosti s realizací výše uvedené stavby. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje záměr objednat výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora  
a případně i koordinátora BOZP na stavbu s názvem „Sokolnice, rekonstrukce ulice 
Na Skalce”. 



RO ukládá starostovi do 30.03.2022 vyzvat alespoň tři subjekty k předložení cenové nabídky 
na výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora a koordinátora BOZP na stavbu 
s názvem „Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce”. 
Hlasování: 5/0/0 
 
15. Oznámení o konání kynologických akcí 
Obec byla informována Okresním mysliveckým spolkem Brno-město, Řípská 11e, 627 00, 
Brno, v souladu s Řádem pro pořádání kynologických akcí a s Vyhláškou 192 / 2004 Sb. 
Ze dne 13.dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu, o konání 
kynologických akcí, a to: ZVP ohařů a ostatní plemena lov psů, rybník „Balaton“ (zkoušky 
vodní práce) v termínu 04.09.2022. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí oznámení Okresního mysliveckého spolku o konání kynologických akcí. 
Hlasování: 5/0/0 
 
16. Výstavba RD na ulici Zámecká – vyjádření k PD  
Obec obdržela žádost paní Ing. arch. Václavy Jandekové, O dům dál – architekti s.r.o., Cejl 93, 
602 00 Brno, o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby, 
stavební povolení a územní řízení v obci Sokolnice parcela č. 405, 406. 402/2, 398/1. Obec byla 
požádána o vyjádření k předložené projektové dokumentaci i z hlediska majitele sousedního 
pozemku 402/2, na kterém budou realizovány přípojky inženýrských sítí a vjezd. Předložená 
PD byla zaslána zpracovateli ÚP obce Sokolnice, který se k ní vyjádřil následovně.    
Jedná se o přestavbu stávajícího RD a hospodářského zázemí v bývalém ZD na drobnou 
rodinnou firmu včetně bydlení. Navržené využití je v souladu s platným ÚP i přes některé 
výhrady k architektonickému řešení návrhu. Za splnění zákonných podmínek dopravního 
a inženýrského napojení areálu lze s jeho realizací souhlasit.  
Návrh na usnesení: 
RO nemá námitek k předložené PD stavby na p.č. 405, 406, 402/2, 398/1 v k.ú. Sokolnice.  
RO ukládá starostovi vydat souhlasné vyjádření z hlediska obce k projektové dokumentaci a též 
z hlediska majitele sousedního pozemku 402/2, na kterém budou realizovány přípojky 
inženýrských sítí a vjezd.  
RO ukládá tajemnici sdělit žadateli nejpozději do 25.03.2022 rozhodnutí RO. 
Hlasování: 5/0/0 
  
17. Půdní vestavba objektu RD na ulici Moravská – vyjádření k PD  
Obec obdržela žádost paní Ing. arch. Jitky Vlhové, Nad Vrbím 541, 664 52, Sokolnice, 
o vyjádření k projektové dokumentaci k akci s názvem „Půdní vestavba – dvorní projekt“. 
Jedná se o přístavbu stávajícího RD na parcele č.315 a 316 v k.ú. Sokolnice.  
Předložená PD byla zaslána zpracovateli ÚP obce Sokolnice, který se k ní vyjádřil následovně.    
Jedná s o stavební úpravu původního hospodářského dvorního objektu, který dnes slouží jako 
„výměnek“, kde se obytná část 1.NP rozšiřuje o obytné podkroví. Kromě stávajícího RD 
a tohoto dvorního objektu se na pozemku nachází přízemní otevřený přístřešek, „formálně“ 
komunikačně propojující dvorní objekt se stávajícím RD. K návrhu stavebních úprav bylo 
oddělením územního plánování a památkové péče MÚ Šlapanice vydáno kladné „Závazné 
stanovisko“ Čj.: SLP-OV/6700-22/SAJ ze dne 01.02.2022. Návrh svým obsahem nevybočuje 
z podmínek stanovených v platné ÚPD a formálně ani podmínek stavebního zákona a jeho 
prováděcích vyhlášek. Objemové ani tvarové řešení návrhu není v rozporu s okolní zástavbou, 
a pokud bude RD sloužit k deklarovanému účelu – soužití více generací, lze akceptovat i řešení 
způsobu odstavných stání.  
Návrh na usnesení: 
RO nemá námitek k předložené PD stavby na p.č. 315 a p.č. 316 v k.ú. Sokolnice.  
RO ukládá starostovi vydat souhlasné vyjádření z hlediska obce k předložené projektové 
dokumentaci. 
RO ukládá tajemnici sdělit žadateli nejpozději do 25.03.2022 rozhodnutí RO. 



Hlasování: 5/0/0 
 
18. Novostavba rodinného domu Sokolnice, p.č. 1691/61 
Obec obdržela žádost pana Ing. arch. Václava Pelouška, Čejkovická 11, 628 00 Brno, 
IČO: 42606519, který zastupuje paní…………………, o vyjádření k projektové dokumentaci 
k akci „Novostavba rodinného domu Sokolnice, p.č. 1691/61, včetně zpevněných ploch, 
přípojek vody, kanalizace splaškové, vsakování a elektro – bydlení pro jednu rodinu“.    
Předložená PD byla zaslána zpracovateli ÚP obce Sokolnice, který se k ní vyjádřil následovně.    
Novostavba samostatně stojícího RD s obytným podkrovím je štítem orientována do uliční 
fronty v rozporu s tradičním charakterem obytné zástavby v obci a celková zastavěná plocha 
včetně zpevněných ploch (terasa, odstavná stání, chodníky), je 39 % stavebního pozemku. 
Podmínka prostorového uspořádání dle ÚP je zastavitelnost jednotlivých stavebních pozemků 
v zastavitelných plochách max. 35 %. RO se ztotožnila s názorem zpracovatele ÚP, že 
prostorové uspořádání hřebene střechy a hlavní střešní roviny by mělo být rovnoběžně 
s komunikací. Rada obce byla obeznámena s tím, že obec Sokolnice v tuto chvíli není 
vlastníkem VTDI v předmětné lokalitě.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí, že není vlastníkem VTDI v předmětné lokalitě a není možné ze strany obce 
vydávat souhlasy k napojení na požadovanou infrastrukturu.  
RO nesouhlasí s aktuálně předloženou podobou PD stavby na p.č. 1691/61 v k.ú. Sokolnice 
s ohledem na výše uvedené skutečnosti.  
RO ukládá tajemnici sdělit žadateli nejpozději do 25.03.2022 rozhodnutí RO. 
Hlasování: 5/0/0 
 

Pátek 25. března 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 3 (uzávěrka 10.03.2022) 

Čtvrtek 31. března 2022 Zasedání obecní rady 

Úterý 12. dubna 2022 Zasedání obecní rady 

Pátek  29. dubna 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 4 (uzávěrka 07.04.2022) 

Čtvrtek 28. dubna 2022 Zasedání obecní rady 

Čtvrtek 12. května 2022 Zasedání obecní rady  

 

 
V 15,30 hod. starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

Zápis vyhotovila dne 17.03.2022 Klára Sichlerová 

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

 
 
 
Ověřovatel zápisu: Jarmila Šustrová   …………………………. 
 
 
 
Starosta obce:   Libor Beránek    ………………………… 
 
 


