
USNESENÍ 
z 14. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 21. června 2017 od 18:00 hodin  
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 
ZM 14/102/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  
č. 2/2017 – v předloženém znění. 
 
ZM 14/103/2017 
Zastupitelstvo města: 
1. rozhodlo o námitce uplatněné při veřejném projednání návrhu Územního plánu Soběslav 
tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu „Rozhodnutí o námitce a její odůvodnění“ 
a v odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Soběslav; 
2. bere na vědomí vypořádání připomínek uplatněných při veřejném projednávání návrhu 
Územního plánu Soběslav tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu „Vyhodnocení 
připomínek“ a v odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Soběslav; 
3. vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, 
změnu č. 1 Územního plánu Soběslav.  
 
ZM 14/104/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 2/2017  
o nočním klidu v předloženém znění. 
 
ZM 14/105/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 519/4 o výměře 1 229 m2 a p. č. 
519/3 včetně stavby č. e. 811 o výměře 44 m2, vše v k. ú. Soběslav, prostřednictvím realitní 
kanceláře za minimální cenu 390.000 Kč. 
 
ZM 14/106/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 440/10 o výměře cca 100 m2 
v k. ú. Soběslav manželům Petře a Romanovi Jansovým, Soběslav, za cenu dle znaleckého 
posudku.   
 
ZM 14/107/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr koupě pozemků p. č. 4028 včetně stavby o výměře 
413 m2 a p. č. 4026/3 včetně stavby o výměře 328 m2 v k. ú. Soběslav od Českých drah, a. s., 
Praha, za cenu dle znaleckého posudku. 
 
ZM 14/108/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 2641/25 o výměře 120 m2 v k. ú. 
Soběslav od paní Jaroslavy Doležalové, Klenovice, za cenu dle znaleckého posudku. 
 
ZM 14/109/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků nebo jejich podílů v k. ú. Soběslav od 
následujících vlastníků za cenu 80 Kč/m2 takto: 
1) pozemek p. č. 1182/26 o celkové výměře 2 108 m2 – Petr Canisius von Canisius, Astana, 
Kazachstán (podíl ¼), Elisabeth Canisiusová, Wien, Rakousko (podíl ¼), Dr. Gerhart Bayer, 
Kirchham, Rakousko (podíl ½); 



2) pozemek p. č. 1182/27 o celkové výměře 1 834 m2 – Karel Mašek, České Budějovice 
(podíl 1/6), Bc. Milan Mašek, České Budějovice (podíl 1/6), Miroslav Mašek, České 
Budějovice (podíl 1/6), Marie Vančatová, Soběslav (podíl ½); 
3) pozemek p. č. 1182/25 o výměře 2 125 m2 – prof. PhDr. Miloslav Kodým, CSc., Praha. 
 
ZM 14/110/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 2617/33 o výměře 10 364 m2 v k. ú. 
Soběslav od pana Luďka Brandejse, Stříbřec, prostřednictvím realitní kanceláře M&M reality 
holding, a. s., Praha, za cenu 30 Kč/m2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


