
Město Milevsko 

Městský úřad Milevsko, Odbor investic a správy majetku 

 

 

 

Město Milevsko  

v souladu s usnesením Rady města Milevska č. 315/17 ze dne 30.08.2017 zveřejňuje 

 

záměr pronajmout byt č. 13 v čp. 776 Čs. armády Milevsko  
 

(budova je součástí pozemku parc. č. st. 746, nacházejícího se v katastrálním území Milevsko, 

který je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště 

Písek, klasifikační třída ukazatele energetické náročnosti budovy – G)  

 

velikost bytu: 1+1, 3. podlaží, celková podlahová plocha 29,84 m
2
 (pokoj 14,53 m

2
, kuchyně 

8,23 m
2
, koupelna s WC 2,09 m

2
, předsíň 2,35 m

2
, sklep 2,64 m

2
)                                                    

 

 

započtená podlahová plocha pro výpočet nájemného:  28,52 m
2
  

 

výše nájmu: minimální měsíční nájemné ve výši 54,00 Kč/m
2 

(nájemné za byt nezahrnuje 

úhrady za vybavení bytu a za služby spojené s užíváním bytu). 

 

Uzavření nájemní smlouvy na byt je podmíněno složením peněžní jistoty ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného. 

 

Byt bude možné si prohlédnout dne 04.10.2017 od 15:00 hod. do 15:30 hod.  

 

Záměr se vyhlašuje zveřejněním na úřední desce na nám. E. Beneše čp. 6 v Milevsku, 

na internetových stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.cz (úřední deska - 

pronájmy, prodej, směny – pronájem bytů nebo podnikání a rozvoj – pronájmy, prodej, směny 

– pronájem bytů). 

Zájemce v přihlášce do výběrového řízení na předepsaném formuláři vyplní všechny 

požadované údaje, doloží všechna potvrzení (o příjmech, příp. o bezdlužnosti, …) související 

s jejím podáním a v zalepené obálce označené heslem „VŘ na nájem bytu č. 13 v čp. 776“ 

(a přesnou adresou odesílatele) doručí na adresu: Městský úřad Milevsko, nám E. Beneše 420, 

399 01 Milevsko, nebo osobně na podatelnu úřadu nejpozději do 12.10.2017 do 11:00 hod.  

 

Město Milevsko jako vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení prodloužit, žádného 

zájemce nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Zájemce 

nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 

 

Kontaktní osoba vyhlašovatele ve věcech záměru: Marcela Heroutová, 382 504 231, 

marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz ,   

Kontaktní osoba vyhlašovatele ve věcech technických: Marcela Suchanová, 382 504 232, 

marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz. 

 

    

 

Vyvěšeno na úřední desce 25.09.2017 

Sejmuto z úřední desky     12.10.2017 
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