
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 161. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 26.9.2022

2503/161/RM/2022 Stavební uzávěra - zrušení opatření obecné povahy

I. Rada města ruší
usnesení číslo 2476/159/RM/2022 ze dne 12.9.2022, kterým rada města schválila opatření
obecné povahy města Slavkov u Brna, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, v lokalitách označených dle územního plánu jako plochy 5 - lokalita "Pod
vinohrady", 6a a 6b - lokalita "Dlouhé" dle předloženého znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. znovu zveřejnit  návrh opatření  obecné povahy města Slavkov u Brna,  kterým se
vydává územní opatření o stavební uzávěře dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  v  platném  znění,  v  lokalitách
označených dle územního plánu jako plochy 5 - lokalita "Pod vinohrady", 6a a 6b -
lokalita  "Dlouhé"  dle  předloženého  znění  a  vyzvat  dotčené  osoby,  aby  k  návrhu
opatření podávaly připomínky nebo námitky.

Termín: 30.9.2022

2504/161/RM/2022 Rekonstrukce III/0501 (průtah) - dodatek č. 1

I. Rada města schvaluje
uzavření  Dodatku č.  1  ke  smlouvě o  dílo  na  akci  "III/0501  Slavkov  u  Brna  průtah"  se
společností IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice,
779 00 Olomouc, IČ: 25869523 v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "III/0501 Slavkov u Brna
průtah" se společností IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova
229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523 v předloženém znění.

Termín: 28.10.2022

2505/161/RM/2022 Energetická koncepce - výběr zhotovitele

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Energetická agentura Vysočiny, Nerudova 1498/8,
586 01 Jihlava, IČ: 709 38 334 na vypracování Místní energetické koncepce města Slavkov u
Brna v intencích předloženého nabídkového listu.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  se  společností  Energetická  agentura  Vysočiny,
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, IČ: 709 38 334 na vypracování Místní energetické
koncepce města Slavkov u Brna v intencích předloženého nabídkového listu.

Termín: 10.10.2022


