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Usnesení Rada města Chropyně 

R M  1 / 1 3 / 1 1  s c h v a l u j e  

 uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 
700312912000010 s mezi městem Chropyně a E.ON Distribuce a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 
České Budějovice. Úhrada podílu na oprávněných nákladech činí 2.500 Kč a je splatná na účet 
provozovatele distribuční sítě s variabilním symbolem 2827010384 ve dvou splátkách, a to 1.250 Kč 
splatných do 15 dnů od podpisu smlouvy a 1.250 Kč splatných do 15 dnů před termínem připojení, 

 u k l á d á  

 a) předložit smlouvu starostovi města k podpisu, 

 T.: 05.04.2011 Zodp.:  Ing. Pospíšil 

 b) uhradit splátky dle smlouvy. 

 T.: 30.04.2011 Zodp.: Ing. Macháčková 

 
 
Usnesení Rada města Chropyně 

R M  2 / 1 3 / 1 1  b e r e  n a  v ě d o m í  

 1. měsíční hlášení úrazů Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za měsíc březen 2011, 

2. oznámení odboru dopravy Městského úřadu Kroměříž, čj. MěUKM 019851/2011, zapsané pod MCH 
2349/2011, o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci vydání stavebního 
povolení na stavbu “Parkoviště (odstavná plocha)“ Chropyně Ječmínkova ulice na pozemku 931/1, v 
katastrálním území Chropyně vydané Tran Xuan Cuong, bytem Kollárova 2468, 767 01 Kroměříž, 

3. souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni, čj. MCH 2310/2011, 
zapsané pod MCH 2345/2011, s provedením ohlášené stavby „Rekonstrukce pobočky ČS, a. s. 
Chropyně, nám. Svobody čp. 50“ na pozemku parcelní číslo 370/1 v katastrálním území Chropyně 
vydaný ČESKÉ SPOŘITELNĚ, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha 4, IČ: 452 44 782 
v zastoupení ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s. r. o., se sídlem Výstavní 2224/8 
Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 253 68 931,  

4. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni, čj. MCH 2370/2011, 
zapsané pod MCH 2390/2011, ve věci prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti o 
dodatečném povolení stavby „Sklad olejů Chropyně – stavební úpravy“ ne pozemku parcelní číslo 
1106/192, 1106/174, 1106/1 v katastrálním území Chropyně do 30. dubna 2011 vydané 
ENERGOINVESTMENT, s. r. o., se sídlem Hotel – Lázně Kostelec 493 Zlín, IČ: 255 68 418, 

5. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni, čj. MCH 2337/2011, 
zapsané pod MCH 2389/2011, o zastavení řízení o žádosti ve věci povolení umístění stavby „Oplocení 
pozemku parcelní číslo 38 v délce 14 m“ v katastrálním území Plešovec, 

6. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni, čj. MCH 2394/2011, 
zapsané pod MCH 2438/2011, o dodatečném povolení stavby „Sklad“ na pozemku parcelní číslo 568/1 
v katastrálním území Chropyně a vydání souhlasu s užíváním stavby vydané, 

7. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni, čj. MCH 2422/2011, 
zapsané pod MCH 2437/2011, o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání 
k ústnímu jednání ve věci vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Chropyně, TS 
+ kabelové vedení VN, Macho“ na pozemku parcelní číslo 1239/1, 1239/3, 1239/5, 1239/6, 1239/7, 
1239/15, 1239/16, 1582, 1237/17, 1239/18 v katastrálním území Chropyně vydané E.ON Distribuce, a. 
s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6 ČESKÉ BUDĚJOVICE, IČ:280 85 400, v zastoupení E.ON Česká 
republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 ČESKÉ BUDĚJOVICE, IČ : 257 33 591 
v zastoupení MOPRE s. r. o., se sídlem Břest 79, IČ: 283 23 700 v zastoupení Antonín BLAŽÍK, Kanice 
231 BÍLOVICE nad Svitavou. 



Rada města Chropyně, 4. dubna 2011 
Výpis usnesení ze zápisu č. 13  2/2 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hloušek Ing. Věra Sigmundová 
starosta místostarosta 
 
 
 


