
                                                                                      Z á p i s    č.   8 
 
o mimořádném veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 6. října 2004 
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. 
 
 
Přítomni:       13 členů zastupitelstva města 
 
Omluveni:      pí Marie Blažková, PhDr. Pencová Milena, Mgr. Klepáčová Milena, RNDr. Plecháček Andrej 
 
Neomluveni:  p.Kasalický Miloš, Ing.Síla Stanislav, p.Vachtl Jindřich, Ing.Veselý Vratislav 
 
 
Program:       1a) Majetkoprávní vypořádání části pozemku st. 29/2  v k.ú.  Lobeč – ul. Sladkovského  
                       2b) Majetkoprávní vypořádání pozemku pp. 412/5 v k.ú. Lobeč – ul. Sladkovského 
 
 
Jednání řídil Mgr. Pavel Rynt, starosta města 
 
Zahájeno:       15,oo hod. 
Ukončeno:     15,2o hod. 
 
Zapsala: H.Dobešová 
 
 
   Starosta města zahájil 8. mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva města. Přivítal přítomné a prohlásil, že 
dnešní  zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a podle prezenční listiny se jej zúčastní 12 členů ZM, tzn. že je 
přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zasedání je usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se 
omluvili: pí Blažková Marie, PhDr.Pencová Milena, Mgr.Klepáčová Milena a RNDr. Plecháček Andrej. 
 
Program dnešního mimořádného veřejného zasedání schválilo 12 členů ZM. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: 
Ing. Materna Josef a Ing. Listík Evžen – pro 12. 
 
(Záležitosti, týkající se 7. VZ MZ ze dne 22.9. budou projednány na veřejném zasedání dne 3.11.) 
 
 
 
č.usnesení: 04/8/1a 
 
1a) Majetkoprávní vypořádání části pozemku st. 29/2 v k.ú. Lobeč – ul. Sladkovského 
 
 
1) ZM souhlasí s odkoupením části pozemku st. 29/2 pod stavbou komunikace v ul. Sladkovského o výměře 157     
    m2 v k.ú.Lobeč do vlastnictví města od manželů Koulových za cenu 500 Kč/m2. 
 
2) ZM souhlasí s podáním návrhu na vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemenu dle zák.č. 13/1997 Sb.     
    na  části  pozemku   st. 29/2  v  k.ú. Lobeč  o  výměře 157 m2  v  případě,   že  se  městu   nepodaří  dosáhnout     
    majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemku pod komunikací. 
 
 – pro 13  (příloha č.1a) 
 
 
- p.Holeček – navrhl,  aby  se  k  případnému   odkoupení   pozemku  městem  vyjádřila   přítomná   pí Koulová     
                       (majitelka  pozemku) 
 
pí Koulová – zásadně nesouhlasí s odprodejem své části pozemku a čeká na vyjádření svého právníka.  Napadá    
    město, že zahájilo stavbu bez stav.povolení („Kralupy n.Vlt., komunikace – sídliště U Cukrovaru – Lobeč“).     
    Dotazuje se, jak je možné že město začalo stavbu bez jejich souhlasu, chce znát viníka a jak bude potrestaný  
    (nekvalitní projekt – kdo ho zaplatí?; vinou města došlo k znepřístupnění cesty ke garážím). 
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č.usnesení: 04/8/1b 
 
1b) Majetkoprávní vypořádání pozemku pp. 412/5 v k.ú. Lobeč – ul. Sladkovského 
 
 
1) ZM  souhlasí   s  rozšířením  usnesení ZM  dne 23.6.2004 – č. usnesení  04/6/6/04  (návrh směny pozemků se     
    zřízením  věcného břemene)  o  návrh majetkoprávního vypořádání odkoupením pozemku pp. 412/5  o výměře    
    161 m2 v k.ú. Lobeč do vlastnictví města od Petra Čejky  
    a) za cenu 500 Kč/m2 
    b) za cenu  200 Kč/m2 s tím, že město umožní p. Čejkovi úpravu pozemku města pp. 412/3 před provozovnou    
        p.Čejky tak, aby byl možný vjezd kamionů do provozovny 
 
2) ZM souhlasí s podáním návrhu na vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemenu dle zák.č.13/1997 Sb.     
    na  pozemku   pp. 412/5   v  k.ú. Lobeč   o  výměře  161 m2   v   případě,   že  se   městu  nepodaří  dosáhnout    
    majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku pod komunikací 
 
– pro 13     (příloha č.1b) 
 
 
                                                                                      
 
          Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou  z  veřejného zasedání dne 6.10.  2004  
 
 
ZM souhlasí 
 
 
1)  S odkoupením  části pozemku  st. 29/2  pod stavbou  komunikace v ul. Sladkovského o výměře 157 m2 v k.ú.     
     Lobeč do vlastnictví města od manželů Koulových za cenu 500 Kč/m2. 
 
2)  S podáním  návrhu  na vyvlastnění  práva  odpovídajícího  věcnému břemenu dle zák. č. 13/1997 Sb.  na části      
     pozemku st. 29/2 v k.ú. Lobeč o výměře 157 m2  v případě, že se městu nepodaří dosáhnout majetkoprávního     
     vypořádání s vlastníky pozemku pod komunikací. 
 
1)  S rozšířením usnesení ZM dne 23.6.2004  - č.usnesení 04/6/6/04 (návrh směny pozemků se zřízením věcného     
     břemene) o návrh majetkoprávního vypořádání odkoupením pozemku pp.412/5 o výměře 161 m2 v k.ú.Lobeč     
     do vlastnictví města od Petra Čejky 
     a) za cenu 500 Kč/m2 
     b) za cenu 200 Kč/m2 s tím, že město umožní p. Čejkovi  úpravu pozemku města pp. 412/3 před provozovnou     
          p. Čejky tak, aby byl možný vjezd kamionů do provozovny 
 
2)  S podáním návrhu na vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemenu dle zák.č. 13/1997 Sb. na pozemku 
     pp. 412/5   v  k.ú. Lobeč  o  výměře 161 m2   v  případě,  že  se  městu  nepodaří  dosáhnout  majetkoprávního     
     vypořádání s vlastníkem pozemku pod komunikací 
 
 
 
                                    Ověřovatelé:             Ing. Materna Josef 
 
 
                                                                      Ing. Listík Evžen 
 
 
 
 
                                Starosta města:            Mgr. Rynt Pavel 
 



 


