Usnesení z 8. jednání RKK dne 2.3.2007
2.3.2007		Strana 1 (celkem 2)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21



USNESENÍ

z 8. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. března 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Červenka, Mgr. Volavková, 
Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Omluveni:	Ing. Behenský
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel	
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.




A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1.	Řešení problematiky vydávání souhlasu k provádění a uložení staveb třetími 	RK  171/03/07
osobami 	včetně 	možnosti zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví 
Karlovarského kraje, které jsou ve správě KSÚS											
	
				
						





                                                                                                 
	  JUDr. Josef Pavel v. r.		    	          Mgr. Ellen Volavková v. r.
	hejtman				      		ověřovatel
  Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  RNDr. Petra Horkého
-  Mgr. Ellen Volavkovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Řešení problematiky vydávání souhlasu k provádění a uložení staveb třetími osobami včetně možnosti zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje, které jsou ve správě KSÚS 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  171/03/07

- zrušuje své usnesení č. 87/02/02 ze dne 14.2.2002, kterým schválila sazebník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene k silnicím II. a III. třídy, ve variantě sazebníku B

- schvaluje vzor smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby a vzor smlouvy o zřízení věcného břemene

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.

s účinností ode dne 20.3.2007, u žádostí doručených po tomto termínu, uzavírat s žadateli smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby pro účely územního a stavebního řízení a pro sjednání věcného břemene podle výše schválených vzorů.
předkládat Radě Karlovarského kraje k projednání a rozhodnutí žádosti třetích osob o zřízení věcného břemene v případech žádostí o umístění inženýrských sítí a jiných staveb na pozemcích ve správě KSÚS Karlovarského kraje, p.o.
předkládat uzavřené smlouvy krajskému úřadu k založení do centrálního registru smluv.

- souhlasí, aby žádosti o udělení souhlasu vlastníka pozemků třetím osobám k provedení stavby jak pro vydání územního rozhodnutí, tak k stavebnímu povolení včetně sjednávání věcných břemen došlé do 19.3.2007 včetně, byly vyřizovány v souladu s dosud platnými usneseními Rady Karlovarského kraje. 

Termín kontroly: 6.9.2007

Zodpovídá:  PhDr.Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru




