
U S N E S E N Í  

 
z 25. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 28. 5. 2018 v zasedací 

místnosti města Mladá Vožice 

 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a 

provedených voleb: 

 
Usnesením č. 25/2018 

schvaluje: 

zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 24. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice  

 

Usnesením č. 26/2018         

a) rozhoduje:  

o námitkách podaných k návrhu změny č. 1 územního plánu Mladá Vožice takto: 

1) M. K.: 

Námitka ze dne: 

16. 11. 2017 (doručeno 21. 11. 2017) 

13. 11. 2016 (doručeno 21. 11. 2017) - jedná se o kopii připomínky ke společnému jednání 

30. 11. 2017 (doručeno 4. 12. 2017) 

7. 12. 2017 (doručeno 13. 12. 2017) 

15. 12. 2017 (doručeno 19. 12. 2017) 

Podstata podaných námitek: 

nesouhlas s dopravním napojením zástavby rodinných domů do ulice Lomenská, která nemá 

odpovídající šířkové parametry a historicky se nepředpokládalo, že bude sloužit pro zajištění 

dopravní obslužnosti nových rozvojových ploch pro bydlení. Námitku podal vlastník 

pozemku a stavby sousedící s ulicí Lomenská a namítá, že nárůst dopravy v ulici Lomenská 

zhorší jejich životní podmínky. Současné využití ulice – „soutěsky“ je pouze pro přístup 

k zahradám a je využíváno pěšími. Novou zástavbou a jejím dopravním napojením do ulice 

Lomenská dojde k enormnímu nárůstu dopravy a s tím hluku, exhalací, prachu, smogu a tím 

celkově ke zhoršení životního prostředí, životních podmínek, podmínek k bydlení, odpočinku, 

rekreaci a regeneraci zdraví, poškozování zahrad, ovoce, zeleniny a celkově pohody života. 

Rozhodnutí o námitkách: 

Námitkám se nevyhovuje 

 

 

2) M. K. 

Připomínka č. 2 do návrhu Změny č. 1 územního plánu Mladá Vožice (připomínka je 

vyhodnocena jako námitka)  

 

Požadavek na doplnění textu „ podmínku, aby bylo podmíněno rozparcelování Z.MLA 13 a 

za cestu Lomenská Z.MLA.14 a pozemků přilehlých tak, aby bylo zajištěno propojení ulice 

Sluneční na ulici Táborskou.  

Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje 

 

 

 

 



3) Q2 ENERGIE s.r.o. 

Námitka: Q2 ENERGIE s.r.o. jako vlastník pozemků zapsaných na LV 1365 k. ú. Mladá 

Vožice uplatňuje námitky zejména proti: 

1) rušení návrhových ploch přírody a krajiny vymezené stávajícím platným územním 

plánem Mladá Vožice 

2) vymezování nových zastavitelných ploch na kvalitních zemědělských půdách 1. a 

2. třídy ochrany 

Rozhodnutí o námitkách: 

Námitkám se nevyhovuje 

 

 

 

 

 

4) Š. D.  

5) I. D. 

 

Námitka: Na základě vlastnictví pozemku p.č.331/24 v katastrálním území Mladá Vožice, 

který jsme zakoupili v září 2016, podáváme námitku proti vyřazení plochy pro bydlení  

Z.MLA.7 z územního plánu. Plochu jsme kupovali se záměrem postavit zde rodinný dům. 

Touto změnou byl náš záměr zmařen. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se nevyhovuje 

 

b) vydává  

v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ustanovení § 54 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 

změnu č. 1 územního plánu Mladá Vožice. Změna č. 1 územního plánu Mladá Vožice je 

vydána formou opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Usnesením č. 27/2018     

schvaluje:  
zveřejnění záměru prodat část pozemku parcela č. 295/12 ostatní plocha-neplodná půda o 

výměře cca 35 m2  v k. ú. a obci Mladá Vožice  

 

Usnesením č. 28/2018        

schvaluje:  
zveřejnění záměru prodat část pozemku parcelu č. 740/1 ostatní plocha-ostatní komunikace                  

o výměře cca 35 m2 v k. ú. Bendovo Záhoří a obci Mladé Vožice  

 

Usnesením č. 29/2018        

schvaluje:  
zveřejnění záměru prodat část pozemku parcelu č. 454 ostatní plocha-ostatní komunikace                    

o výměře cca 230 m2 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice a obci Mladé Vožice  

 

Usnesením č. 30/2018         

schvaluje:  

smlouvu  č. 1030038667/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch 

budoucí oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 – spočívající v realizaci stavby 



„Mladá Vožice K….. přípojka NN“ na budoucích zatížených pozemcích p. č. 74/14, 90/6, 

90/7 a  90/8  v k. ú. a obci Mladá Vožice ve vlastnictví budoucího povinného Města Mladá 

Vožice, IČ 00252557, v rozsahu, jak je vyznačeno na situačním snímku umístění distribuční 

soustavy, který je nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou 

náhradu ve výši 2 740,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena platná sazba DPH)  
 

Usnesením č. 31/2018         

schvaluje:  

smlouvu  č. 1040010521/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch 

budoucí oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 – spočívající v realizaci stavby  

„VN Vožice: Chotoviny-Ml. Vožice, rek. KL“ na budoucích zatížených pozemcích p. č. 

689/28 a 1253/9 v k. ú. a obci Mladá Vožice ve vlastnictví budoucího povinného Města 

Mladá Vožice, IČ 00252557, v rozsahu, jak je vyznačeno na situačním snímku umístění 

distribuční soustavy, který je nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno se zřídí za 

jednorázovou náhradu ve výši 3400,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena platná sazba 

DPH) 
 

 Usnesením č. 32/2018         

schvaluje:  

smlouvu  č. 1040010521/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch 

budoucí oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 – spočívající v realizaci stavby  

„VN Vožice: Chotoviny-Ml. Vožice, rek. KL“ na budoucím zatíženém pozemku p. č. 933/3 

v k. ú. Stará Vožice a obci Mladá Vožice ve vlastnictví budoucího povinného Města Mladá 

Vožice, IČ 00252557, v rozsahu, jak je vyznačeno na situačním snímku umístění distribuční 

soustavy, který je nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou 

náhradu ve výši 3600,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena platná sazba DPH) 
 

Usnesením č. 33/2018      

schvaluje:    

darovat pozemky parcelu č. 427/10 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 75 m2 a 

parcelu č. 1654/2 trvalý travní porost o výměře 5 m2 oba v k. ú. Běleč u Mladé Vožice a obci 

Běleč do vlastnictví obce Běleč    

 

Usnesením č. 34/2018      

schvaluje:  
směnit pozemek parcelu č. 1686/1 lesní pozemek o výměře 280 m2 ve vlastnictví města Mladá 

Vožice za pozemek parcelu č. 530 lesní pozemek o výměře 379 m2 ve vlastnictví obce Běleč 

oba v k. ú. Běleč u Mladé Vožice a obci Běleč  

 

Usnesením č. 35/2018      

schvaluje: 

kupní smlouvu mezi prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ 002525557 a kupujícími 

manželi …………………………………………………………… ve věci koupi dílu „b“ o 

výměře 1 m2 odděleného od p. č. 1091/2 a nově vzniklé parcely p. č. 1091/2 o výměře 138 

m2dle GP č. 130-75/2017 ze dne 1. 11. 2017 vyhotoveném Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o. 

za kupní cenu 14 070,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku č. 10/2018 znalce Ing. 

Michala Svatoně (sepsání kupní smlouvy hradí prodávající; znalecký posudek, správní 

poplatek za vklad do KN a daň z nabytí nemovité věci hradí kupující)  

 

 

 



Usnesením č. 36/2018 

bere na vědomí: 

informace starosty města k probíhajícím investičním akcím a o stavu rozpracovanosti dalších 

investičních akcí 

 

Usnesením č. 37/2018 

schvaluje: 

Materiál – Plán rozvoje sportu v Mladé Vožici  

 

Usnesením č. 37/2018         
schvaluje: 
Rozpočtové opatení č. 8 dle předloženého návrhu  

 
 

V Mladé Vožici dne 28. května 2018 

 
starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     místostarosta Václav Slabý 
 
 
 

 
 

Pro účely zveřejnění dokumentu na úřední desce a webu města jsou veškeré osobní údaje 

anonymizovány.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


