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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  18             dne 20.09.2017             OISM181708R 

 

Pronájem části pozemkové parcely v lokalitě „U spojky“, v k. ú.  Milevsko – 

ukončení záměru 
 

 

Důvodová zpráva: 

 

Město Milevsko je spoluvlastníkem jedné ideální poloviny pozemkové parcely parc.                        

č. 1534/28 o výměře 25448 m2, v k. ú. Milevsko. Pozemek se nachází v lokalitě „U spojky“.  

Zemědělské družstvo Milevsko požádalo město o pronájem části pozemkové parcely parc.                 

č. 1534/28 o výměře cca 4000 m2. Zemědělské družstvo Milevsko má pronajatý sousední 

pozemek parc. č. 1564 a s požadovanou částí pozemku města by byl utvořen blok 

zemědělských pozemků určených k sečení píce. Cenu za pronájem nabízí městu částku ve 

výši 3.000 Kč za 1 hektar ročně.   

Město Milevsko je spoluvlastníkem ideální poloviny pozemkové parcely parc. č. 1534/28, 

v k. ú. Milevsko. Druhým spoluvlastníkem pozemku je fyzická osoba, bytem Jeřábkova,     

399 01 Milevsko. V blízkosti pozemku bývala v minulosti skládka tuhého komunálního 

odpadu. Proto byl pronájem pozemku konzultován s odborem životního prostředí. 

Odbor životního prostředí vydal k pronájmu části pozemkové parcely parc. č. 1534/28, v k. ú. 

Milevsko stanovisko s tím, že na základě terénního šetření a mapových podkladů vyplynulo, 

že požadovaná část pozemku z východní strany, o kterou má Zemědělské družstvo Milevsko 

zájem, skládkou zasažena nebyla. K pronájmu části výše uvedeného pozemku nemá odbor 

životního prostředí námitky.  

Odbor investic a správy majetku doporučuje schválit pronájem části pozemkové parcely parc. 

č. 1534/28, v k. ú. Milevsko Zemědělskému družstvu Milevsko.   

Záležitost vyhlášení záměru na pronájem byla projednána v Radě města Milevska dne 

16.08.2017 a usnesením č. 294/17 byl schválen záměr na pronájem části pozemkové parcely 

parc. č. 1534/28, v k. ú. Milevsko.  

Záměr byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce dne 21.08.2017 a sejmut 

byl dne 06.09.2017. Na vyhlášený záměr nebyly odboru investic a správy majetku doručeny 

žádné připomínky.  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

Zpracoval, datum:  Jiřina Kortanová, 11.09.2017                                           


