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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  10     dne 23.10.2019         OISM101904Z 

UPRAVENÝ 

 

Žádost o prodej pozemku v ulici Sadová, v k.ú. Milevsko 

-  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, 15.10.2019………………………………………... 

Vztah k rozpočtu:   Příjem do rozpočtu města ve výši 15.680 Kč 

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

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o prodej pozemkové parcely č. 400/88 o výměře 33 m2, v k.ú. 

Milevsko 

II. schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemkové parcely č. 400/88 o výměře 33 m2,                

v  k. ú. Milevsko fyzické osobě, 399 01 Milevsko, za cenu 475 Kč za m2 tj. celkovou částku                  

15.680 Kč. 

 

 

2. Důvodová zpráva:  

 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely č. st. 400/88 o výměře 33 m2, v  k. ú. 

Milevsko vedené v katastru nemovitostí jako orná půda.  

Pozemek se nachází v ulici Sadová, lokalita „Hůrka“ a tvoří jeden funkční celek s pozemkem                        

ve vlastnictví žadatele. 

Spoluvlastník pozemkové parcely č. 400/81, v k. ú. Milevsko, požádal město o odkoupení 

městského pozemku s tím, že v roce 1981 při koupi pozemku č. 400/81 byla pozemková parcela 

již vyznačena kolíky a tohoto vyměření se jako noví majitelé drželi. Nyní po 38 letech zjistili, 

že pozemek byl takto vyznačen chybně, a to včetně pozemku městského. V současné době je 

žadatelem na městském pozemku zbudována zeď, část kolny a oplocení, aby žadatel nemusel 

výše uvedené bourat, rád by městský pozemek odkoupil, tím se s městem vyrovnal a dal věc do 

právního pořádku. 

Po projednání v Radě města Milevska dne 14.10.2019, usnesením číslo 327/19 bylo 

doporučeno postoupit záležitost Zastupitelstvu města Milevska ke schválení vyhlášení záměru. 

___________________________________________________________________________  
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