
Obecní úřad Nevolice
Nevolice čp. 36
344 01 NEVOLICE

POZVÁNKA

Starosta obce Nevolice Vás zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat v sobotu dne 24. 10. 2020 od 1800 hod v klubovně SDH Nevolice

Program zasedání: 

1. zahájení, volba ověřovatelů
2. kontrola usnesení
3. kontrola hospodaření
4. projednání  návrhu  Smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti

č.   IE-12-0007168/VB/001  -  ČEZ  Distribuce  a.  s.  -  zemní  kabelové  vedení  NN,
rozpojovací skříň v pilíři,  přípojkové skříně v pilíři,  která se nachází na pozemcích
p. č.  22/3, 40/5, 450/9,  450/10, 467/4, 467/12, 467/14, 482/1, 482/2,  482/3, 484/1,
v k. ú. Nevolice, ve vlastnictví Obce Nevolice

5. projednání  návrhu  odkanalizování  novostavby  rodinného  domu  na  pozemku
p.  č.  370/4,  k.  ú.  Nevolice,  dle  předložené  projektové  dokumentace  vypracované
Stanislavem Tanczošem, Žitná 300, Horšovský Týn 

6. projednání  návrhu  dodatečného  povolení  k  projektové  dokumentaci:  pokládka
metalických  kabelů  do  výkopu  před  provedením  demontáže  sloupových  podpěr
CETIN a. s.  a  ČEZ Distirubce a. s. na pozemku p. č. 467/1 ve vlastnictví Plzeňského
kraje se sídlem Plzeň, Škroupova 1760/18, a na pozemcích p. č. 450/9, 467/4, 40/5,
484/1, 467/12, 467/14, 482/3, 482/2, 482/1 a 165/1 ve vlastnictví Obce Nevolice

7. projednání  návrhu  změny  napojení  novostavby  rodinného  domu  na  veřejnou
kanalizační síť z pozemku p. č. 22/8, k. ú. Nevolice

8. přihláška  obce  Nevolice  do  Vodohospodářského  svazku  obcí  Domažlicka,
IČ: 03230333

9. projednání  umístění  sedimentu  z  návesního  rybníka  na  pozemek  p.  č.  252/4,
k. ú. Nevolice

10. rozhodnutí o pokácení 3 kusů jasanů v  lokalitě „Jasanová alej k Pickrovu“
11. záležitosti obecního úřadu:

- projednání návrhu pozemkových úprav v k. ú. Domažlice
- podání informací ke změně č. 1 schváleného Územního plánu Nevolice
- výsledky voleb do zastupitelstev krajů
- velkoobjemové kontejnery, nebezpečný odpad
- pozemková úprava v k. ú. Tlumačov a v části k. ú. Pelechy
- přijetí účelové finanční dotace „Revitalizace staré třešňové aleje v obci Nevolice 

– 2. etapa“
12. diskuse
13. usnesení

    14.   závěr

Josef Velek, v. r.
starosta obce



Vyvěšeno na úřední desce dne 17. 10. 2020

Uveřejněno na elektronické úřední desce dne 17. 10. 2020

Sejmuto z úřední desky dne …....................

Sejmuto z elektronické úřední desky dne ….......................

Během jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce dodržujte prosím

opatření vlády ČR proti šíření koronaviru:

- použijte ochranné roušky a rukavice a dezinfekci

- dodržujte odstup nejméně 2 metry s ostatními osobami


