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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  19             dne 04.10.2017             OISM191702R 

 

Darování  části pozemků v ul. Švermova – II. etapa, v k. ú. Milevsko -  

vyhlášení záměru                                
 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely parc. č.1602/25 o výměře 1114 m2, vedené 

v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemkové parcely parc.                

č. 1602/38 o výměře 599 m2, vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní 

komunikace.  

Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice je vlastníkem 

pozemkové parcely parc. č. 1602/23 o výměře 2791 m2, vedené v katastru nemovitostí jako 

ostatní plocha, silnice a pozemkové parcely parc. č. 1602/37 o výměře 2218 m2, vedené 

v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, silnice.  

Město Milevsko zrealizovalo v roce 2016 rekonstrukci Švermovy ulice – II. etapa.   

Městu Milevsku bude předložena Jihočeským krajem darovací smlouva, kterou se bezúplatně 

převede do vlastnictví města část pozemkové parcely parc. č. 1602/23, a to dle geometrického 

plánu č. 3089-50/2016 díl „d“ o výměře 6 m2, který bude sloučen do pozemkové parcely parc. 

č. 1602/25 a díl „k“ o výměře 49 m2, který bude sloučen do pozemkové parcely parc. č. 

1602/51 a část pozemkové parcely parc. č. 1602/37, dle výše uvedeného geometrického plánu 

díl „i“ o výměře 35 m2, který bude sloučen do pozemkové parcely parc. č. 1602/38   a díl „j“  

o výměře127 m2, který bude sloučen do pozemkové parcely parc. č. 1602/51, v k. ú. 

Milevsko.  

Město Milevsko bezúplatně převede Jihočeskému kraji formou daru část pozemkové parcely 

parc. č. 1602/25, dle geometrického plánu č. 3089-50/2016 díl „b“ o výměře 3 m2, který bude 

sloučen do pozemkové parcely parc. č. 1602/23 a část pozemkové parcely parc. č. 1602/38 

díly „f+g+l“ o výměře 18 m2, které budou sloučeny do pozemkové parcely parc.č. 1602/37,  

v k. ú. Milevsko.  

Město Milevsko daruje Jihočeskému kraji části pozemků o celkové výměře 21 m2 a Jihočeský 

kraj daruje městu části pozemků o celkové výměře 217 m2. 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

Zpracovatel, datum:  Jiřina Kortanová,      21.09.2017 

 

 


