
U s n e s e n í 
ze zasedání  Zastupitelstva města Bechyně 

konaného dne 12. 9. 2012   
 

 
 
USNESENÍ č. 50/6-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
1.   Rozpočtové opatření č. 34/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 35.000,- Kč neinvestiční příspěvek 
od Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Osvětlení stálé 
expozice a zasklení nových vitrín v Městském muzeu, nám. T. G. Masaryka 140, 391 65 
Bechyně 
navýšení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím ve výši 35.000,- Kč pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Osvětlení 
stálé expozice a zasklení nových vitrín v Městském muzeu, nám. T. G. Masaryka 140, 391 65 
Bechyně 
 
2.   změnu závazného ukazatele: 
neinvestiční příspěvek (transfer, dotaci) vlastní příspěvkové organizaci Kulturní středisko 
města Bechyně na r. 2012, který byl schválen usnesením ZM č.38/5-12 Z bod I.,3. takto: 
dotace pro rok 2012 po navýšení činí: 4.290.000,- Kč 
(navýšeno RO č.34/2012 o 35.000,- Kč) 
 
3.   Rozpočtové opatření č. 35/2012  
navýšení příjmů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a 
výrobků ve výši 830.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
200.000,- Kč práce v lese, těžba dřeva 
par.2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování ve výši 229.277,- Kč oprava přístupové 
komunikace k hlavní bráně Zámku čp.1 
par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol.5171 opravy a udržování ve výši 
22.000,- Kč oprava chodníku před hotelem Panská na nám. T. G. Masaryka 
par.6399 ostatní finanční operace, pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 
378.723,- Kč platba daně z přidané hodnoty 
 
4.   Rozpočtové opatření č. 36/2012 
navýšení příjmů na: 
pol.4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 70.000,-Kč účelová 
dotace z Ministerstva kultury v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2012 
navýšení výdajů na: 
par.3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.5223 neinvestiční transfery církvím a 
náboženským společnostem ve výši 51.000,- Kč společnosti MATANA a.s. na obnovu omítek 
ohradní zdi židovského hřbitova v Bechyni, pol.5493 účelové neinvestiční transfery 
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nepodnikajícím fyzickým osobám ve výši 19.000,- Kč xxxxxxxxxxxxxx na obnovu 
garážových vrat a související práce, Libušina č.p.xxx v Bechyni 
 
5.   změnu závazného ukazatele: 
poskytnutí finančních příspěvků z programu regenerace v roce 2012, které byly schváleny 
usnesením ZM č.50/8-11 Z bod I.,5. takto: 

a) xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 130 00 Praha 3 Žižkov ve výši 4.000,- 
Kč podíl obce, ve výši 19.000,- Kč příspěvek Ministerstva kultury na obnovu 
garážových vrat a související práce, Libušina č.p. 167 v Bechyni 

b) MATANA a.s., IČO 41691211 se sídlem Malá Štupartská 1/646, 110 00 Praha 1 
ve výši 20.000,- Kč podíl obce,ve výši 51.000,- Kč příspěvek Ministerstva kultury 
na obnovu omítek ohradní zdi židovského hřbitova v Bechyni a související práce 

 
6.   Rozpočtové opatření č. 37/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 
20.000,- Kč neinvestiční dotace z Ministerstva financí na výdaje související s přípravnou fází 
voleb prezidenta České republiky 
navýšení výdajů na: 
par.6114 volby do Parlamentu ČR, pol.5139 nákup materiálu ve výši 20.000,- Kč výdaje 
související s přípravnou fází voleb prezidenta České republiky 
 
7.   Rozpočtové opatření č. 38/2012  
zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování – pol. 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech ve výši 143.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.6115 volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol. 5021 ostatní osobní 
výdaje ve výši 103.000,- Kč, pol. 5139 nákup materiálu ve výši 8.000,- Kč, pol.5161 služby 
pošt ve výši 1.000,- Kč, pol. 5164 nájemné ve výši 6.000,- Kč, pol.5169 nákup ostatních 
služeb 17.000,- Kč, pol. 5173 cestovné ve výši 2.000,- Kč, pol. 5175 pohoštění v celkové výši 
6.000,- Kč náklady na financování voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje 
 
8.   Rozpočtové opatření č. 39/2012  
snížení příjmů na: 
pol.1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 980.000,- Kč 
pol.1361 správní poplatky ve výši 274.864,- Kč 
navýšení příjmů na: 
pol.1355 odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 1.093.907,- Kč 
par.2143 cestovní ruch, pol.2112 příjmy z prodeje zboží ve výši 5.485,- Kč 
par.2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol.2212 sankční 
platby přijaté do jiných subjektů ve výši 6.000,- Kč 
par.3111 předškolní zařízení, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 
38.038,- Kč 
par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 
ve výši 25.930,- Kč 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
dlouhodobého majetku ve výši 6.800,- Kč 
par.3631 veřejné osvětlení, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
29.060,- Kč 
par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 
ve výši 2.800,- Kč, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků ve výši 16.390,- Kč 
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par.3719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných 
subjektů ve výši 3.500,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol. 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 
26.304,- Kč 
par.6409 ostatní činnosti j.n., pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 650,- 
Kč 
- RO se provádí v důsledku změny zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů. Obce jsou příjemci části výnosů odvodu z loterií, a to z 
jednotlivých dílčích odvodů. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj byl zrušen, 
správní poplatky za rozhodnutí k VHP jsou výrazně sníženy. 
 
9.   Rozpočtové opatření č. 40/2012  
navýšení příjmů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 
126.000,- Kč 
par. 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.2321 
přijaté neinvestiční dary ve výši 20.000,- Kč 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 
ve výši 85.000,- Kč 
snížení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
2.600.000,- Kč 
par.6171 činnost místní správy, pol.5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 
40.000,- Kč – sociální fond 
par.2229 ostatní záležitosti v silnič. dopravě, pol.5171 opravy a udržování ve výši 30.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol.6123 
dopravní prostředky ve výši 20.000,- Kč automobil pro pečovatelskou službu 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 926.000,- Kč revize, 
servisní poplatky a ostatní služby na bytovém hospodářství, pol.5171 opravy a udržování 
ve výši 1.800.000,- Kč na opravy bytového domu na sídl. Obránců míru čp. 814 - 816 
par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.6125 výpočetní technika ve výši 61.000,- Kč 
stabilní dohlížecí kamerový systém, pol.5164 nájemné ve výši 24.000,- Kč nájemné 
za zařízení na měření rychlosti – městská policie 
par.6171 činnost místní správy, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 40.000,- Kč - 
sociální fond – stravné, kultura, sport (viz příloha č.1) 
par.3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 
30.000,- Kč vysíkání travních porostů kolem komunikací 
 
10.   Rozpočtové opatření č. 41/2012  
snížení příjmů na: 
pol.4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 52.916,80 Kč dotace ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na akci „Sběrný dvůr Bechyně“ 
pol.4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 899.586,60 Kč 
podpora z FS na akci „Sběrný dvůr Bechyně“ 
snížení výdajů na: 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši 3.035.503,40 Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol.6122 stroje, přístroje a zařízení ve výši 2.083.000,- 
Kč akce „Sběrný dvůr Bechyně – technické vybavení“ 
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11.   Rozpočtové opatření č. 42/2012  
navýšení příjmů na: 
pol.1355 odvody z výherních hracích přístrojů ve výši 63.459,- Kč 
pol.1351 odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ve výši 86.541,- 
Kč 
snížení výdajů na: 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 
210.000,- Kč 
navýšení výdajů na: 
par.3392 zájmová činnost v kultuře, pol.5171 opravy a udržování ve výši 150.000,- Kč 
na opravu fasády kulturního domu 
par.3612 bytové hospodářství, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši 210.000,- Kč 
úhrada za předplacené nájemné a vyúčtování služeb 
 
12.   změnu závazného ukazatele 
finanční příspěvek FC Bechyně na r. 2012, který byl schválen usnesením ZM č. 27/4-12 Z 
bod I,10. takto: finanční příspěvek FC Bechyně po navýšení činí 106.000,- Kč, jedná se 
o finanční příspěvek ve výši 80.000,- Kč na činnost a údržbu pronajatého majetku, včetně 
údržby pronajatých travnatých ploch a finanční příspěvky ve výši 26.000,- Kč na fotbalové 
turnaje mládeže v roce 2012. 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí finančního odboru zapracovat změny rozpočtu prováděné rozpočtovými opatřeními 
č. 34/2012 - č. 42/2012 do rozpočtu města Bechyně na rok 2012. 

Termín: ihned 
 
 
USNESENÍ č. 51/6-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
1.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 
o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 3098/126157 
na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 
3098/126157 ke stavební parcele parc. č. st. 2120/3 o výměře 197 m2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 3098/126157 ke stavební parcele parc. č. st. 2120/2 o výměře 156 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 3098/126157 ke stavební parcele parc. č. st. 2120/1 
o výměře 197 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxxxx, bytem 149 00 Praha 4, xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 121.000,- Kč. 
 
2.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 
o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5567/132796 
na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 
5567/132796 ke stavební parcele parc. č. st. 2117/3 o výměře 199 m2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 5567/132796 ke stavební parcele parc. č. st. 2117/2 o výměře 157 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 5567/132796 ke stavební parcele parc. č. st. 2117/1 
o výměře 195 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, 
bytem 142 00 Praha 4, xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 300.100,- Kč. 
 
3.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 
o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 5522/130164 
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na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 
5522/130164 ke stavební parcele parc. č. st. 2124/3 o výměře 198 m2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 5522/130164 ke stavební parcele parc. č. st. 2124/2 o výměře 157 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 5522/130164 ke stavební parcele parc. č. st. 2124/1 
o výměře 196 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, 
bytem 142 00 Praha 4, xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 260.100,- Kč. 
 
4.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxx Bechyně o velikosti 2+1 
v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6319/77908 na společných částech 
budovy č.p. xxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 6319/77908 ke stavební parcele parc. 
č. st. 2142/2 o výměře 161 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6319/77908 ke stavební 
parcele parc. č. st. 2142/1 o výměře 174 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxxxxxx 
xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem 387 01 Volyně, xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 333.000,- 
Kč. 
 
5.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxx Bechyně o velikosti 2+1 
v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6533/77908 na společných částech 
budovy č.p. xxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 6533/77908 ke stavební parcele parc. 
č. st. 2142/2 o výměře 161 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6533/77908 ke stavební 
parcele parc. č. st. 2142/1 o výměře 174 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, xxxxxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxxxx, bytem 390 02 Tábor, xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 290.300,- Kč. 
 
6.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxx Bechyně o velikosti 2+1 
ve 2. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6643/77515 na společných částech 
budovy č.p. xxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 6643/77515 ke stavební parcele parc. 
č. st. 2131/1 o výměře 171 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6643/77515 ke stavební 
parcele parc. č. st. 2131/2 o výměře 161 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, xxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxxx,, bytem 391 37 Chotoviny, xxxxxxxxxx, za kupní cenu 265.500,- Kč. 
 
7.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně 
o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6364/134392 
na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 
6364/134392 ke stavební parcele parc. č. st. 2130/1 o výměře 193 m2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 6364/134392 ke stavební parcele parc. č. st. 2130/2 o výměře 154 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 6364/134392 ke stavební parcele parc. č. st. 2130/3 
o výměře 195 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, manželům panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, oba bytem 405 02 Děčín IV, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 301.550,- Kč. 
 
8.   prodej bytové jednotky č. xxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxxx Bechyně o velikosti 
2+1 ve 3. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6495/129649 na společných 
částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 6495/129649 
ke stavební parcele parc. č. st. 2114/3 o výměře 197 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
6495/129649 ke stavební parcele parc. č. st. 2114/2 o výměře 156 m2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 6495/129649 ke stavební parcele parc. č. st. 2114/1 o výměře 199 m2, vše v k.ú a 
obci Bechyně, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem 357 01 Týn nad Vltavou, 
xxxxxxxxxx, za kupní cenu 318.000,- Kč. 
 
9.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxx Bechyně o velikosti 2+1 
v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 6389/78653 na společných částech 
budovy č.p. xxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 6389/78653 ke stavební parcele parc. 
č. st. 2116/1 o výměře 172 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6389/78653 ke stavební 
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parcele parc. č. st. 2116/2 o výměře 160 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, panu xxxxx 
xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem Písek, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, za kupní cenu 
285.001,- Kč. 
 
10.   prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši č.p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bechyně 
o velikosti 3+1 v 1. nadzemním podlaží, spoluvlastnický podíl o velikosti 8096/170336 
na společných částech budovy č.p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, spoluvlastnický podíl o velikosti 
8096/170336 ke stavební parcele parc. č. st. 2129/1 o výměře 166 m2, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 8096/170336 ke stavební parcele parc. č. st. 2129/2 o výměře 153 m2, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 8096/170336 ke stavební parcele parc. č. st. 2129/3 
o výměře 186 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 8096/170336 ke stavební parcele parc. 
č. st. 2129/4 o výměře 166 m2, vše v k.ú a obci Bechyně, manželům panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, 
oba bytem 391 65 Bechyně, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 422.000,- Kč. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit prodej bytových jednotek v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 52/6-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 

1. Změnu č. 4 Seznamu bytů ze dne 15. 2. 2012 dle přílohy č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

2. Změnu č. 5 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy č. 2, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 

II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit provedení změn v seznamu bytů. 
 
 
USNESENÍ č. 53/6-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
zveřejnění záměru prodeje části pozemku par.č. 461/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Senožaty 
u Bechyně dle zákresu (příloha zápisu č.3). 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP zajistit zveřejnění záměru v souladu s usnesením. 
 
 
USNESENÍ č. 54/6-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
prodej objektu bašty na stp.č. 246/2 a pozemku stp.č. 246/2 v k.ú. Bechyně panu xxxxx 
xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, 252 28 Černošice za kupní cenu 20.000,- Kč. 
 
II.   u k l á d á 
odboru MaP realizovat prodej v souladu s usnesením. 
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USNESENÍ č. 55/6-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

a) zprávu starosty o výsledcích kontroly výkonu samostatné působnosti provedené 
u města Bechyně odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva nitra ČR dne 
15. května 2012 

b) zprávu o způsobu odstranění zjištěných nedostatků a o opatřeních k zamezení jejich 
opakování 

 
II.   u k l á d á 
starostovi zveřejnit na úřední desce zprávu o způsobu odstranění nedostatků a opatření 
k zamezení jejich opakování, informovat Ministerstvo vnitra ČR a zaslat zápis z jednání 
zastupitelstva. 
 
 
USNESENÍ č. 56/6-12 Z 
 
Zastupitelstvo města Bechyně 
I.   s c h v a l u j e 
pořízení změny ÚPO Bechyně, která se týká pozemku parc.č.1438/63, části pozemků parc.č. 
1438/7, 1438/2, 1438/3, 1445/2, 1445/5 v katastrálním území Hvožďany u Bechyně. 
 

II.   r o z h o d l o 
podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona o pořízení změny ÚPO Bechyně. Navrhovaná 
změna se týká pozemků parc.č. 1438/63 a části parc.č. 1438/7, 1438/2, 1438/3, 1445/2, 
1445/5 v katastrálním území Hvožďany u Bechyně 
 
III.   r o z h o d l o 

1. podle § 45 odst. 4 stavebního zákona podmiňuje pořízení změny ÚPO Bechyně 
úhradou nákladů na její zpracování žadatelem. 

2. aby pořizovatelem změny ÚPO Bechyně byl Městský úřad Tábor podle § 6 odst. 1 
písm. c) stavebního zákona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Jaroslav Matějka 
starosta města 

 
 
 


