
 

Město Mladá Vožice 

Z á p i s 
z 25. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 28. května 2018 v zasedací 

síni MěÚ Mladá Vožice 

Přítomno – 13 členů městského zastupitelstva – viz prezenční listina 

Omluveni – Robert Vaněk, Milan Maršálek 

Hosté –  

Program: 

 
1) Úvod a zahájení 

2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice  

3) Změna č. 1 územního plánu města  

4) Nemovitý majetek 

5) Investiční akce 

6) Plán rozvoje sportu ve městě  

7) Rozpočtové opatření  

8) Závěr    

 

k bodu 1/ 

25. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zahájil v 16.30 hodin starosta Mgr. Jaroslav 

Větrovský. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné. 

Zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně zveřejněn, ověřen a nebyla proti němu z řad 

zastupitelů vznesena námitka, čímž se zápis stal platným. Ověřovateli zápisu byli zvoleni 

MVDr. Ladislav Pavlík a Lubomír Mrázek – 11 pro, 2 se zdrželi. Dále starosta seznámil 

s návrhem programu jednání – 13 pro  

 

 

k bodu 2/ 

Starosta Mgr. Větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od 

24. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice.  

Jiří Fáček – vznesl dotaz o jaké stání, jde v případu souhlasu se stáním dle žádosti pana …. 

…….. na Pavlově. Starosta vysvětlil, že jde o dlážděnou plochu před jeho domem, bez 

přístřešku  

Hlasováno o usnesení č. 25/2018 – 13 pro, přijato usnesení č. 25/201  

 

k bodu 3/ 

Starosta seznámil přítomné s průběhem pořizování změny č. 1 územního plánu města. Shrnul 

veřejná projednávání, jednání s dotčenými orgány státní správy i vlastníky infrastruktury. 

Dále seznámil zastupitele s námitkami ke změně č. 1 územního plánu města a přednesl návrh 

na jejich vyřešení. Poté starosta navrhl způsob hlasování – nejprve se bude hlasovat o 

vypořádání námitek jako celku, poté o případném schválení změny. Nikdo nepožadoval jiný 

způsob hlasování.  

Námitky: 

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., 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 

 

Hlasováno o usnesení č.  26/2018 a) – 13 pro, přijato usnesení č. 26/2018 a) 

Hlasováno o usnesení č.  26/2018 b) – 13 pro, přijato usnesení č. 26/2018 b) 

 

k bodu 3/ 

Starosta vybídl zastupitele k nahlížení do materiálů k nemovitému majetku: 

 

• Žádost o koupi podali manželé ………………………… z Pavlova. Chtěli by 

odkoupit tu část, která je nad původní zahradou ……………, kterou koupili a postavili 

na ní přístavbu svého RD čp. 11, a zarovnat ji se svojí zahradou u domu čp. 11. 

V minulosti takto město obdobně prodávalo část p. p. č. 295/12 též ……………….., 

……. a ………. na Pavlově. 

Bez diskuze  

Hlasováno o usnesení č. 27/2018 – 13 pro, přijato usnesení č. 27/2018 

 

• Žádost o koupi podal ….. ……………………………………. z důvodu přikoupení a 

zarovnání zarostlého vjezdu na jeho pozemek, který koupil v Bendově Záhoří 

v loňském roce od …………… – jedná se pozemek bývalého vepřína a okolí. Koupí 

nebude zabráněno přístupu na okolní pozemky. Starosta shrnul minulost objektu – 

likvidace bývalého prasečáku i divné historické okolnosti zakázky na demoliční práce. 

Bez diskuze 

 



 

 

 

Hlasováno o usnesení č. 28/2018 – 13 pro, přijato usnesení č. 28/2018 

 

• Žádost o koupi podal ………………………. z důvodu napravení majetkového stavu - 

vyřešení přístupu do RD t. č. ve vlastnictví jeho otce ………….., jsou zde dvůr, 

odstavná plocha pro auta a soukromá kanalizace stávající na pozemku města Ml. 

Vožice. 

Lubomír Mrázek – upozornil na možnou kolizi při budoucím řešení majetkoprávních 

vztahů k přilehlé komunikaci, protože tvořil geometrický plán lokality. Dohodnuta 

konzultace s Lubošem Mrázkem před zveřejněním záměru tak, aby nebyly způsobeny 

problémy při hypotetické opravě silnice.  

Hlasováno o usnesení č. 29/2018 – 13 pro, přijato usnesení č. 29/2018 

 

• Jedná se o budoucí stavbu přípojky NN pro pozemek 74/10 v k. ú. Mladá 

Vožice v ulici Nad Pilou, který …….. prodal …………………... 

Bez diskuze 

Hlasováno o usnesení č. 30/2018 – 13 pro, přijato usnesení č. 30/2018 

 

• Jedná se o budoucí stavbu spočívající ve výměně stávajícího vedení NN a umístění 

příhradových stožárů na katastru Mladá Vožice a Stará Vožice. Starosta navrhl 

rozpravu o totožných návrzích usnesení, lišících se pouze katastrálním územím do 

jednoho bodu, i hlasování proběhne jedním aktem  

Bez diskuze 

Hlasováno o usnesení č. 31 a 32/2018 – 13 pro, přijata usnesení č. 31 a 32/2018 

 

• Žádost o převod podala Obec Běleč z důvodu, že se jedná o pozemky pod místní 

komunikací z Bělče na Šelmberk (na křižovatce před myslivnou) a obec Běleč by 

chtěla požádat o dotaci na opravu této komunikace, kdy je požadavek, aby všechny 

pozemky byly v jejím vlastnictví. Starosta navrhuje obci Běleč oba pozemky darovat, 

neboť obec Běleč by nám za to darovala část tělesa komunikace – silnice Běleč- 

Staniměřice – která leží na katastrálním území Janov u Mladé Vožice. Obec Běleč 

získala těleso celé komunikace od Agrospolu Mladá Vožice a.s. 4 pozemky pod ní by 

bylo vhodné vykoupit (jsou 4 vlastníků). Zveřejnění darovat pozemky bylo schváleno 

na 24. zasedání ZM 18. 4. 2018 a bylo vyvěšeno podobu 15 dnů na úřední desce MěÚ 

(2. 5. -18. 5. 2018). Nyní se přistupuje k realizaci darování. 

Bez diskuze 

Hlasováno o usnesení č. 33/2018 – 13 pro, přijato usnesení č. 33/2018 

 

• Žádost o směnu podala Obec Běleč z důvodu, že by směnila původní lesní cestu 

k č. e. 54 v Elbančicích (dnes chata ve vlastnictví manželů ………..) za pozemek 

navazující na komplex lesních pozemků Obora u Šelmberka. V Elbančicích v okolí p. 

čp. č. 1686/1 nemá město žádný pozemek ve vlastnictví, na který by se zamezil přístup.      

Zveřejnění záměru směny pozemků bylo schváleno na 24. zasedání ZM 18. 4. 2018 a 

bylo vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Ml. Vožice (od 2 .5. do 

18.5.2018). Nyní se přistupuje k realizaci směny. 

Bez diskuze 

Hlasováno o usnesení č. 34/2018 – 13 pro, přijato usnesení č. 34/2018 

 

 

• Zveřejnění záměru prodeje pozemku bylo schváleno na 24. zasedání ZM 

18.4.2018 a vyvěšeno na úřední desce MěÚ od 2.5. do 18.5.2018. Nyní se přistupuje 

k realizaci prodeje. Kupní cena: 14 070,- Kč za 139 m2, tj. za 1 m2… 101,40,-  Kč 

Hlasováno o usnesení č. 35/2018 – 13 pro, přijato usnesení č. 35/2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 5/ 

- Starosta předložil poziční zprávu o probíhajících, připravených i připravovaných 

akcích, kterou zastupitelé obdrželi v elektronické podobě 

Bez diskuze 

Hlasováno o usnesení č. 36/2018 – 13 pro, přijato usnesení č. 36/2018 

 

K bodu 6/ 

- Starosta seznámil s povinností disponovat plánem rozvoje sportu ve městě. Seznámil 

s obsahem dokumentu a jeho nutností mít jej zpracovaný pro případná dotační řízení 

na sportovní infrastrukturu. 

Bez diskuze 

 

Hlasováno o usnesení č. 36/2018 – 13 pro, přijato usnesení č. 36/2018 

 

K bodu 7/ 

- starosta seznámil s jednotlivými položkami rozpočtového opatření, jež reflektují na 

schválená usnesení z jednání zastupitelstva  

Bez diskuze 

Hlasováno o usnesení č. 37/2018 – 13 pro, přijato usnesení č. 37/2018 

 

v bodu různé: 

- Jiří Fáček – instalace zrcadel ve Voračickém předměstí – bude řešeno komplexně na 

základě analýzy dopravy po dokončení rekonstrukce lokality  

 

Jednání bylo ukončeno v 17,15 hodin 
  

V Mladé Vožici dne 28. května 2018 
 
 
starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     místostarosta Václav Slabý   
 
 
Ověřovatelé zápisu: 

 

MVDr. Ladislav Pavlík 

 

Lubomír Mrázek      

 

 

        

     Ze zasedání je pořízen zvukový záznam, který je   

                      k dispozici na MěÚ Mladá Vožice 

        

 

 

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

anonymizovány.  


