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Zápis ze zasedání OZ č. 5/2017 

konaného dne 31. 5. 2017 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Macková, Kroulík 

Přítomni:             Janišová, Macková, Nováková, Novák, Štěpánský, Kroulík 

Nepřítomni:  

  

Program jednání:   
1) Žádost HBH projektu o souhlas s umístěním stavby dálnice D35-Džbánov-Litomyšl. 

2) Žádost HBH projektu o souhlas vlastníka pozemku pro stavbu dálnice D35-Džbánov-

Litomyšl. 

3) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost 

vykonává MŠ Sedliště, okres Svitavy s obcí Bohuňovice. 

4) Žádost Marka Hurycha o rozšíření veřejného osvětlení na pozemek parcelní číslo 28/6. 

5) Žádost Kláry Hurychové a Petra Masaříka o rozšíření veřejného osvětlení k pozemku 

parcelní číslo 512/2. 

6) Žádost Linky bezpečí o podporu na provoz, v částce 2.000,-Kč. 

7) Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR „Klub radost“ o 

poskytnutí finančního daru. 

8) Informace starosty. 

9) Diskuze. 
                   
1/5/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost HBH projektu o souhlas s umístěním stavby 

                        dálnice D35-Džbánov-Litomyšl a hlasuje pro: 

pro  0   

  proti  6  

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost HBH projektu o souhlas s  

umístěním stavby dálnice D35-Džbánov-Litomyšl z důvodu následujících  

připomínek k projektu:  

1) nesouhlasíme s výškovým profilem stavby na k.ú. Sedliště 

2) nesouhlasíme s přeložkou vodovodu DN100 (SO-06-341)  

3) dle normy ČSN 736201 požadujeme vybudování chodníku na mostu, na přeložce  

silnice II/317 (SO-06-223) 
 

2/5/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost HBH projektu o souhlas vlastníka pozemku  

                        pro stavbu dálnice D35-Džbánov-Litomyšl a hlasuje pro: 

pro  0   

  proti  6   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost HBH projektu o souhlas vlastníka  

pozemku pro stavbu dálnice D35-Džbánov-Litomyšl. 1) ZO nesouhlasí s vydáním  

územního rozhodnutí na stavbu D35 Džbánov-Litomyšl.  
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2) ZO nesouhlasí s umístěním stavby a uložením inženýrské sítě do výše uvedených  

pozemků. 

3) ZO nesouhlasí s umístěním stavby na pozemku v ochranném pásu lesa, tj. do 50m  

od lesa. 
 

3/5/2017 Zastupitelstvo obce projednalo dohodu o vytvoření společného školského obvodu  

                       spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává MŠ Sedliště, okres Svitavy s obcí 

                       Bohuňovice a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o vytvoření společného školského 

            obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává MŠ Sedliště, okres Svitavy  

            s obcí Bohuňovice. 
 

4/5/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Marka Hurycha o rozšíření veřejného 

                        osvětlení na pozemek parcelní číslo 28/6 a hlasuje pro: 

pro  0   

  proti  6   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost Marka Hurycha o rozšíření  

veřejného osvětlení na pozemek parcelní číslo 28/6 z důvodu nevyhovujícího  

umístění lampy. 
 

5/5/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Kláry Hurychové a Petra Masaříka o rozšíření  

                       veřejného osvětlení k pozemku parcelní číslo 512/2 a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0  

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí Kláry Hurychové a Petra Masaříka  

o rozšíření veřejného osvětlení k pozemku parcelní číslo 512/2. Obec nechá  

zpracovat projektovou dokumentaci. 
 

6/5/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Linky bezpečí o podporu na provoz, v částce  

                       2.000,-Kč a hlasuje pro: 

pro  0   

  proti  Novák, Nováková, Janišová, Kroulík, Štěpánský   

  zdržel se Macková 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost Linky bezpečí o podporu na  

                       provoz, v částce 2.000,-Kč. 
 

7/5/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně  

                       postižených dětí v ČR „Klub radost“ o poskytnutí finančního daru a hlasuje pro: 

pro  0   

  proti  6   

  zdržel se 0 
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  Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně  

                       postižených dětí v ČR „Klub radost“ o poskytnutí finančního daru. 
 

8/5/2017 Informace starosty.  
   

9/5/2017 Diskuze. 

 

 

V Sedlištích dne: 31. 5. 2017 

 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


