USNESENÍ č. 79
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE MARKVARTOVICE
Místo konání: Obecní úřad Markvartovice – kancelář starosty
Den konání: 07. 07. 2021
Přítomni:

Ing. Pavel Myslivec, Zuzana Pistovčáková, MBA, Ing. Drahomíra Robenková, Ing.

Pavel Merta, Petr Martinek
Omluven:

Usnesení
RO schvaluje:
➢ Objednávku stromů za účelem náhradní výsadby za uschlé lípy.
➢ Objednávku čištění dešťové kanalizace v nejvíce problematických místech.
➢ Uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou mezi: Elektrowin a.s., Praha 4, Michelská
300/60, 140 00, IČ: 27257843, zastoupená Ing. Romanem Tvrzníkem, předsedou
představenstva a Obec Markvartovice, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, IČ:
00300411, zastoupená Ing. Pavlem Myslivcem, starostou.
➢ Darovací smlouvu na finanční částku 5 000 Kč jako příspěvek na vybudování
kanalizační přípojky na připojení ke stávajícímu řádu splaškové kanalizace uzavřenou
mezi smluvními stranami: Obec Markvartovice, Šilheřovická 491, 747 14
Markvartovice, IČ: 0030041, zastoupená Ing. Pavlem Myslivcem, starostou obce a 16
vlastníky připojených nemovitostí.
➢ Přistavení druhé popelnice pro paní Bialkovou, Šilheřovická 210, ze zdravotních
důvodů.
➢ Změnu využití poskytnuté dotace spolku Osada Menfen na akci Strassenfest
Markvartovice – Lipová.
RO žádá:
➢ O zahájení práce na pořízení změny č. 3 ÚP Markvartovice, kde budou zahrnuty
veškeré požadavky na změnu, pořizované z vlastního podnětu zkráceným postupem,
a to:
vypustit z podmínek pro využití plochy smíšené obytné (SO) podmínku v rámci
přípustného využití, a to: „bytové domy – s ohledem na výškovou hladinu zástavby a
organizaci zástavby v lokalitě“,
zařadit pozemky parc. č. 1406,1405/5,1407/2 a 1408/6 v katastrálním území
Markvartovice do samostatné funkční plochy „bydlení hromadné v bytových domech
(BH)“, umožňující výstavbu bytových domů,
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zapracovat mezi pojmy použité v podmínkách pro využití ploch pojem
„zastavitelnost pozemků“, dnes je podmínka pro RD – do 50 % a to, že:
zastavitelnost pozemku – podíl zastavěných ploch vč. zpevněných z celkové plochy
stavebního pozemku v % ((zastavěná část plochy/celková výměra plochy) x 100) v
plochách zastavěného nebo zastavitelného území, zbylé části pozemku tvoří plochy
travních porostů, plochy parků, parkových úprav, zahrad a sadů.
RO bere na vědomí:
➢ Informaci o záměru rozšíření výsadby zeleně na hřišti.

Zapsala a zpracovala:
Zuzana Pistovčáková, MBA
místostarostka

Ověřil: Ing. Petr Martinek
Ing. Pavel Myslivec
starosta obce
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