
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Přístupová cesta na pozemku parc. č. 1712/1 v k.ú. České Budějovice 3 

 

 

Kopie veškerých podkladů, které byly předloženy Radě města k bodu č. 65 č.j. KP-

RM/245/2013/M/227 (Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene přístupové cesty na pozemku parc.č. 1712/1 v k.ú. České Budějovice 3) na její zasedání 

číslo 03/2013, konané dne 6. února 2013. 

 

Požadované kopie podkladů, které byly předloženy radě města, tvoří přílohu č. 1 tohoto vyjádření. 

Povinný subjekt rovněž žadateli poskytuje další písemnosti týkající se předmětné dispozice s 

majetkem města, když tyto materiály tvoří přílohu č. 2 až 7. 

 

 

Kteří členové rady byly přítomni projednávání bodu č. 65 č.j. KP-RM/245/2013/M/227 a kdo z 

členů rady jmenovitě hlasoval pro přijetí navrhovaného usnesení, kdo hlasoval proti a kdo se zdržel 

hlasování? 

 

K dotazu ohledně přítomnosti členů rady města při projednávání bodu č. 65 č.j. KP-

RM/245/2013/M/227 sděluje povinný subjekt následující. Ze zápisu z 3. schůze Rady města České 

Budějovice konané dne 06.02.2013 nelze zjistit, kteří členové rady města byli přítomni při 

projednávání daného bodu ani jak členové rady města k danému bodu hlasovali. Ze zápisu lze 

pouze zjistit, že dne 06.02.2013 byli přítomni na 3. schůzi Rady města České Budějovice tito 

členové rady – JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Ing. Kamil Calta, Ing. Miroslav Joch, Ing. Ivo Moravec, 

Mgr. Petr Podhola, Ing. Ivana Popelová, JUDr. Josef Průcha, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., Mgr. Juraj 

Thoma. Při projednávání bodu 65. bylo přítomno šest členů rady města, když dva členové rady 

hlasovali pro návrh a čtyři členové rady hlasovali proti návrhu (viz příloha č. 8 – výtah ze zápisu z 

3. schůze RM ČB).   

 

 
Přílohy: 

1. Materiál pro jednání Rady města České Budějovice, KP-RM/245/2013/M/227 

2. Vyjádření k žádosti o zřízení věcného břemene přes pozemek 1712/1 ze dne 18.01.2013, zn. OSVS/154/2013 

3. Vyjádření ze dne 04.12.2012, zn. OSVS/5762,5763/2012 

4. Rozhodnutí ze dne 06.12.2012, zn. ODSH/11777.1/12/Ma 

5. Vyjádření k záměru uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 30.02.2013, zn. ÚHA/2013/O-9/Šr 

6. Sdělení ze dne 28.02.2013, zn. OˇUP/O-37/2013/Nd-V 

7. Žádost o zřízení věcného břemene ze dne 08.01.2013 

8. Zápis z 3. Schůze RM ČB 































Z Á P I S  

z 3. schůze Rady města České Budějovice konané dne 6. 2. 2013 

od 9:00 hodin  v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, 

nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2 

Přítomni:  

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Ing. Kamil Calta, Ing. Miroslav Joch, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Petr 

Podhola, Ing. Ivana Popelová, JUDr. Josef Průcha, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., Mgr. Juraj Thoma,  

Ing. Zdeněk Řeřábek - tajemník magistrátu, 

Ing. Jitka Welzlová - tisková mluvčí 

Omluveni:  

Eva Hajerová, Ing. Jaroslav Mach,  

Ing. Petra Šebestíková - předsedkyně finančního výboru 

Nepřítomni:  

 

 

65. číslo jednací KP-RM/245/2013/M/227 

Dispozice s majetkem města - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

přístupové cesty na pozemku parc. č. 1712/1 v k. ú. České Budějovice 3 

Usnesení nebylo přijato (2,0,4,0/6) 

Jednání přítomen: Stanislava Schönbauerová, zást. ved. majetkového odboru 

 

K bodu: Dispozice s majetkem města - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene přístupové cesty na pozemku parc. č. 1712/1 v k. ú. České Budějovice 3 

Usnesení ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení 

věcného břemene na část pozemku parc. č. 1712/1 o výměře cca 28 m
2
 v k. ú. České 

Budějovice 3, spočívajícího ve vybudování a využívání přístupové cesty na pozemek 

parc. č. 1716/1 a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem 

zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize v rozsahu, jak bude 

zaměřeno geometrickým plánem, mezi statutárním městem České Budějovice, náměstí 

Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, IČ 002 44 732, (jako budoucí 

povinný) a panem Ivanem Pickem, bytem U Naděje 407, 370 06 Srubec (jako budoucí 

oprávněný), a to na dobu neurčitou, za cenu dle „Zásad na vypořádání věcných 

břemen“, nebylo přijato. 

 


