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Zápis ze zasedání OZ č. 6 / 2022 

konaného dne 20. 7. 2022 

 
Místo konání:    kancelář obecního úřadu 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Mikulecká, Štěpánský 

Přítomni:             Macková, Novák, Štěpánský, Mikulecká, Kroulík 

Omluveni:  Janiš    

 

     

Program jednání:   
 

1. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení – D35 

2. Smlouva mezi ŘSD a obcí Sedliště ohledně chodníku a přístupové komunikace k D35 

3. Schválení kupní smlouvy na obecní pozemky v úseku D35 

4. Novostavba hasičské zbrojnice 

5. Informace starosty 

 

 

 

1/6/2022       Firma Valbek spol. s.r.o. požádala obec o vyjádření k projektové dokumentaci pro 

vydání stavebního povolení stavby D35 3507 Litomyšl-Janov ve společném řízení. 

Zastupitelé tuto žádost projednali, vyjádřují souhlasné stanovisko  a hlasují 

následovně: 

Pro:   4                    

Proti:   1 

Zdržel se:  0 

 

Usnesení č. 1/6/2022  OZ vyjádřilo souhlas s projektovou dokumentací pro vydání stavebního 

povolení stavby ve společném řízení. 

 

2/6/2022       OZ projednalo obsah smlouvy obce Sedliště a ŘSD ohledně vybudování přístupových 

komunikací kolem D35 a chodníku na nadjezdu nad D35 

  Zastupitelé tuto žádost projednali a hlasují následovně: 

Pro:   4 

Proti:   1 

Zdržel se: 

 

Usnesení č. 2/6/2022: OZ odsouhlasilo Smlouvu o zajištění přípravy a realizace objektů 

vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a 

realizací stavby D35 Litomyšl-Janov. OZ pověřuje podpisem smlouvy starostu Pavla Nováka. 
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3/6/2022 Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem návrhu kupní smlouvy  na odkup 

pozemků ve vlastnictví obce, které budou součástí stavby D35.  

Nabídka činí 1 549 760,-- Kč. 

                        OZ projednalo návrh kupní smlouvy a hlasuje následovně: 

 Pro:  4 

 Proti:  0 

 Zdržel se:       1 

 

Usnesení č. 3/6/2022: OZ odsouhlasilo návrh kupní smlouvy na odkup pozemků v majetku obce, 

které budou dotčeny stavbou D35. Dalším jednáním je pověřen starosta Pavel 

Novák. 

                   

   

4/6/2022      OZ se seznámilo s aktuálními informacemi ohledně stavby garáže pro hasičské auto. 

Zdárně byla ukončena demolice objektu, současně probíhají další kroky stavebního 

řízení. 

 

5/6/2022       Informace starosty 

                      Byly natřeny sloupy veřejného osvětlení. 

                       

  

V Sedlištích dne: 20. 7. 2022 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ……………………………..………     


