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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  09             dne 11.09.2019          OISM091906Z 

 

Darování pozemku parc. číslo 1648/13, v k. ú. Milevsko obci Zbelítov 

-  vyhlášení záměru                                
 

 

Právní rámec:          Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů   

                                § 85, písmeno a) 

                                                                                     

Předkladatel:          Michal Horek, místostarosta města………………………………………. 

Zpracovatel:           Kateřina Schorníková, 28.08.2019………………………………………... 

Vztah k rozpočtu:   Bez dopadu na rozpočet města. 

Souhlas vedoucích zaměstnanců:  OISM Ing. Bc. David Lukeš……………………………..              

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1648/13 o výměře  

285 m2, v k. ú. Milevsko obci Zbelítov IČ: 00511692, se sídlem Zbelítov  čp. 62, 399 01 

Milevsko. 

 

2. Důvodová zpráva:  

 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely č. 1648/13 o výměře 285 m2, v  k. ú. 

Milevsko vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, silnice. 

Městu Milevsku byla obcí Zbelítov dne 24.06.2019 zaslána žádost o převod výše uvedené 

pozemkové parcely z vlastnictví města Milevska do vlastnictví obce Zbelítov.  

Výše uvedený pozemek  je součástí místní komunikace. Obec Zbelítov se rozhodla upravit 

v letech 2020-2021  výjezd z obce na silnici II. třídy č. 121, rekonstruovat a upravit výjezd z 

obce, tak aby byl bezpečnější. Podmínkou je mít pozemek ve vlastnictví. Sousední pozemky 

parc. č. 1648/4 o výměře 775 m2, 1648/12 o výměře 3 m2 jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 14000 Praha (dále jen ŘSD) a o převod těchto pozemků 

do vlastnictví obec Zbelítov již  požádala. ŘSD převede pozemky Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových a ten obci Zbelítov. 

V měsíci červnu se zde stala smrtelná dopravní nehoda a obec Zbelítov by ráda vyhověla přání 

rodiny o umístění malého pomníčku.  

Dále obec Zbelítov žádá o změnu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Milevsko 

a katastrálním územím Zbelítov. Materiál týkající se změny průběhu části katastrální hranice 

bude předložen ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje na některém z příštích zasedání 

Zastupitelstva města.  

Po projednání v Radě města Milevska dne 19.08.2019, usnesením číslo 260/19 bylo 

doporučeno postoupit záležitost Zastupitelstvu města Milevska ke schválení vyhlášení záměru. 
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