
  
 

OBEC BAŠŤ 
Obecní 126, 25085, Bašť 

 

 

Usnesení Rady obce Bašť ze schůze č. 4/2022 ze dne 7. 12. 2022 

 

Usnesení RO č. 1/4/2022 

Rada obce jednomyslně schvaluje navržený pořad schůze.  

 

Zřízení stavebně-rozvojové komise a jmenování jejich členů  

Usnesení RO č. 2/4/2022 

I. Rada obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. zřizuje jako svůj 

iniciativní a poradní orgán stavebně-rozvojovou komisi. 

II.  Rada obce jmenuje předsedou komise Ing. 

Romana Slottyho, Ph.D. 

III.  Rada obce jmenuje členy komise: Ing. 

Antonína Kremla pro oblast stavební 

Radovana Krtila pro oblast stavební 

Ing. Petra Kokeše pro oblast rozvojovou 

Bc. Michala Pekárka pro oblast rozvojovou 

Zuzanu Schubertovou pro oblast rozvojovou 

 

 

Žádost o zřízení věcného břemene a udělení souhlasu se stavbou (pozemek p.č.  

Usnesení RO č. 3/4/2022 

I. Rada obce nesouhlasí s návrhem ČEZ Distribuce a.s., na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

zařízeni distribuční soustavy na zatížené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a 

modernizaci, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. k tíži pozemku k.ú. Bašť ve 

vlastnictví obce, a to z důvodu rozporu plánovaného využití pozemku s platným územním 

plánem.  

II. Rada obce nesouhlasí s projektovou dokumentací, dle níž má být na pozemku p.č. 

k.ú. Bašť ve vlastnictví pana umístěna mobilní zahradní stavba. 

III. Rada obce pověřuje starostku obce vyhotovením odpovědi společnosti ČEZ distribuce 

a.s. a panu dle bodu I. a bodu II. usnesení RO č. 3/4/2022. 

 

Žádost o vyjádření ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení (p.č.  p.č. 

RO č. 4/4/2022 



 

2 
 

Rada obce souhlasí s žádostí o vedení spojeného územního a stavebního řízení podanou 

žadateli a týkající se přístavby kryté terasy ke 

stávajícímu rodinnému domu na pozemcích p.č. a p.č.  k.ú. Bašť.  

 

 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce a.s. PY-Bašť, ul. Hlavní 

Usnesení RO č. 5/4/2022 

Rada obce schvaluje žádost ČEZ Distribuce a.s., o vyjádření k projektové dokumentaci, 

stavbě PY-Bašť, ul. Hlavní, k VN, DTS, k NN – obec, č. stavby IV-12-6031404, ze dne 

2.12.2022.  

 

Žádost o souhlas s provedením stavby ČEZ Distribuce a.s. PY-Bašť, ul. Hlavní 

Usnesení RO č. 6/4/2022 

I. Rada obce schvaluje žádost ČEZ Distribuce a.s., o souhlas s provedením stavby PY-

Bašť, ul. Hlavní, k VN, DTS, k NN – obec, č. stavby IV-12-6031404, ze dne 2.12.2022.  

II. Rada obce pověřuje starostku obce podpisem souhlasu se stavbou, který dává obec 

Bašť jako vlastník sousedních pozemků st. p.č. a p.č. k.ú. Bašť za účelem 

získání územního souhlasu. 

 

 

 

 

Starostka obce Bc. Kateřina Nováková, v.r. 

 

Místostarostka obce Mgr. Lenka Pátková, v.r. 

 

 


