Výpis
z usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Kamenném Malíkově
konaného dne 10. 2. 2017
v bodě č. 3 bylo projednáno:
3) Majetkoprávní vypořádání pozemků
Usnesení č. 1/2/2017
Obecní zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s převodem p.č.498/33 ( výměra 1293 m2) do majetku
KÚ České Budějovice a podmiňuje svůj souhlas s darováním této parcely se zřízením služebnosti v místech,
kde kanalizační sítě dešťové vody a vodovodních přípojek v majetku obce Kamenný Malíkov křižují tuto
parcelu 498/33.
Služebnost zřídit na náklady KÚ a zanést do Katastru nemovitostí s termínem do 1. 6. 2017. Na místním
jednání při vytýčení hranic oddělovaného pozemku parc.č. 498/33 byl přítomen za KÚ ing. Josef Boček a o
těchto věcných břemenech se nejednalo.
Dále obecní zastupitelstvo odsouhlasilo převést do majetku Jihočeského kraje p. č. 517/1 v k.ú. Kamenný
Malíkov (výměra 98 m2- silnice II. třídy) a přijímá po případném odsouhlasení převodu darováním v
krajském zastupitelstvu Jihočeského kraje bezúplatný převod pro KÚ nepotřebný pozemek p.č. 355/2 ( 115
m2 – ostatní plocha) do vlastnictví obce Kamenný Malíkov, jak je uvedeno v dopise ze dne 21. 4. 2016, spis.
značka SÚSJh/TSÚ/6683.
V bodě č. 4 bylo projednáno:
4) Převod MK K. Malíkov – Bednáreček.
Usnesení č. 2/2/2017
OZ jednohlasně odsouhlasilo trvání požadavku návrhu bezúplatného převodu MK p.č. 514 (6.415 m2 –
ostatní komunikace) úsek Kamenný Malíkov – Bednáreček do majetku Krajského úřadu.
Tato komunikace spojuje tyto obce a frekvencí provozu přesahuje rámec místní komunikace. Autobusové
spojení na pravidelné lince J. Hradec – Popelín zde projíždí 8x denně a zajišťuje zejména přepravu školních
dětí. Pravidelně zde projíždí zásobování do obchodů COOP Jednota, zásilkové služby a dále je komunikace
využívána pro zkrácení cesty mezi obcemi od Nové Včelnice směr na Popelín a Strmilov. Po této MK je také
spojení k zastávce ČD Bednáreček.
Stav komunikace je dobrý a parametry jsou podobné jako některé další komunikace III. třídy. Při případném
rozšiřování komunikace by obec byla nápomocná při zajišťování pozemků.
Chápeme zamítavé stanovisko úředníků odboru dopravy přebrat další komunikaci, ale na obci je
požadováno jako samozřejmost bezúplatný převod pozemků obce (p.č. 498/33) pod krajskou komunikací.
Obec zde naposled investovala v r. 2015 300.000,- Kč na výměnu příkopových tvárnic kolem této
komunikace.
Jsme malá obec a celkem máme ve správě přes 2.700 bm MK. Obec čeká další investice do komunikace k
ČOV (cca 300 m) při budování kanalizace v obci.
Pokud stanovisko zastupitelstva kraje bude zamítavé, žádáme posoudit možnost tuto komunikaci zařadit do
plánu údržby, zjeména zimní, kterou zde pro obec provádí SÚS J. Hradec. Tak by obci odpadly finanční
náklady a zodpovědnost za průjezdnost autobusové linky.
OZ by přivítalo možnost místího jednání o tomto problému.
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