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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  10             dne 23.10.2019          OISM101901Z 

UPRAVENÝ 

 

Prodej pozemku v ulici Sokolovská, v k.ú. Milevsko 

-  vyhlášení záměru                                
 

 

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

                                § 39 odst. 1), § 41 

                                                                                     

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

Zpracovatel:           Kateřina Schorníková, 23.09.2019………………………………………... 

Vztah k rozpočtu:   Příjem do rozpočtu města ve  výši min. 5.000 Kč. 

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

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru na prodej stavební parcely č. st. 863/2 o výměře 3 m2 , v k. ú. 

Milevsko společnosti GFN s.r.o. IČ: 02831201, se sídlem Olbrachtova 1062/58 Krč, 140 00 

Praha 4, za celkovou částku min. 5.000 Kč včetně DPH. 

 

2. Důvodová zpráva:  

 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely č. st. 863/2 o výměře 3 m2, v  k. ú. Milevsko 

vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je část stavby 

technického vybavení bez čp/če. Pozemek se nachází na křižovatce silnice č. 19 a ul. Týnická 

a Sokolovská.  

Městu Milevsku byla společností GFN s.r.o.,  zaslána žádost o odkoupení stavební parcely  č. 

st. 863/2, která tvoří jeden celek se stavební parcelou č. st. 863/1 ve vlastnictví žadatele. 

Společnost GFN s.r.o. je od dubna 2019 novým vlastníkem sousední stavební parcely                          

č. st. 863/1 o výměře 16 m2, jejíž součástí je stavba technického vybavení bez čp/če. Stavbu 

dříve využívala společnost Madeta a.s. jako svod kanalizace s přečerpáváním. Stavba je dnes 

pravděpodobně nefunkční.  

Společnost GFN s.r.o. dříve jednala o prodeji pozemku se společností Madeta v lokalitě u 

Nového rybníka, v k. ú. Milevsko a podmínkou prodeje bylo, že společnost GFN odkoupí                     

i stavební parcelu č. st. 863/1. Dle sdělení společnosti záměr na její budoucí využití společnost 

GFN s.r.o. nemá.  

Cena dle znaleckého posudku je 4.861 Kč. V žádosti nabízí částku 5.000 Kč.  

Po projednání v Radě města Milevska dne 02.09.2019, usnesením číslo 279/19 bylo 

doporučeno postoupit záležitost Zastupitelstvu města Milevska ke schválení vyhlášení záměru. 
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