Informace
Dne 27. 5. 2020 se koná 17. schůze Rady města Loket s tímto programem:
Program schůze:
Zahájení
1. Schválení programu 17. schůze rady města dne 27. května 2020
2. Kontrola usnesení
3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 15/1, ostatní plocha o výměře 1780 m2 a
15/4, ostatní plocha o výměře 396 m2, k.ú. Dvory u Lokte
4. Zveřejnění adresného záměru prodeje lesního pozemku p. č. 466/5 a části lesního
pozemku p. č. 466/1 v k.ú. Nadlesí
5. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 15, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, o výměře 15 m2, umístění žulových květináčů, k.ú.
Loket
6. Žádost o vyjádření k záměru stavby „Údolí u Lokte č.p. 49 - VRTANÁ STUDNA“ na
pozemku p. č. 392/8, pozemku p. č. 392/24 a pozemku p. č. st. 42/4 v k.ú. Údolí u
Lokte, vystrojení průzkumného subhorizontálního hydrogeologického vrtu na vrtanou
trubní studnu a ke stavbě venkovního vodovodu a úpravny vody pro zásobování
vodou restaurace s ubytováním Jan Svatoš v domě č.p. 49, k,ú. Údolí u Lokte
7. Žádost o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti braní vody, zahrnující
zřízení vrtané trubní studny a uložení vodovodní a eletro přípojky k ní, v části
služebného pozemku p. č. 392/8 v rozsahu plochy 63 m2, ve prospěch pozemků p. č.
st. 42/4 a p. č. 392/24, stavba „Údolí u Lokte č.p. 49 - VRTANÁ STUDNA“, k.ú. Údolí u
Lokte
8. Žádost o vyjádření k záměru stavby „Nové Sedlo (SO), p.č. 1268/1 vVN, DTS, kNN“,
č. IV-12-0015831, na pozemku p. č. 1268/1 a pozemku p. č. 1404/13, k.ú. Nové Sedlo
u Lokte
9. Žádost o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti braní vody, zahrnující
zřízení vrtané trubní studny a uložení vodovodní a eletro přípojky k ní, v části
služebného pozemku p. č. 392/8 v rozsahu plochy 63 m2, ve prospěch pozemků p. č.
st. 42/4 a p. č. 392/24, stavba „Údolí u Lokte č.p. 49 - VRTANÁ STUDNA“, k.ú. Údolí u
Lokte
10. Zveřejnění záměru prodeje lesních pozemků p. č. 1002/107, 1002/108, 1002/109,
1002/110, 1002/111, 1002/112, 1002/113, 1002/114 dle GP č. 1585-38/2020 a
pozemků zastavěná plocha a nádvoří: p. č. 1002/15, 1002/20, 1002/21, 1002/22,
1002/23, 1002/27, 1002/28, to vše k.ú. Loket, tzv. osadě „Žlutá řeka“
11. Zpracování projektová žádosti do Výzvy č. 109 – Výzva pro územní samosprávné
celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) – vyhlášené Ministerstvem práce a
sociálních věcí
12. Souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor – „hradní restaurace“
13. Různé
Závěr

