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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro schůzi zastupitelstva č. 26 dne 13.12.2017 OISM261703Z 

 

„Žádost o vybudování chodníku a inženýrských sítí na pozemku města Milevska – 

Oldřich Veselý – Švermova ulice“ 

 

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

           

Předkladatel:                Ing. Ivan Radosta, starosta města 

Zpracovatel:                Bc. Petr Soulek, OISM-investiční technik  

Vztah k rozpočtu:      bez dopadu na rozpočet 

 

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OISM: Bc. David Lukeš 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje smlouvou o smlouvě budoucí darovací a smlouvou o právu provedení stavby na 

vybudování chodníku, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a vedení 

kabelu NN na části pozemků p.č. KN 1663/8, 1663/11, 1016/17 a 1016/30 v k.ú. Milevsko ve 

vlastnictví Města Milevska, mezi společností OVM s.r.o. IČ 27563022 (budoucí dárce) a 

Městem Milevskem (budoucí obdarovaný). 

 

2. Důvodová zpráva 

Předkládáme Vám žádost pana Oldřicha Veselého (jednatele firmy OVM s.r.o.) o povolení 

vybudovat na pozemku Města Milevska p.č. 1663/8, 1663/11, 1016/17 a 1016/30 v k.ú. 

Milevsko, ulice Švermova chodník a inženýrské sítě k plánované výstavbě rodinných/bytových 

domů na pozemku p.č. 1270/1 v k.ú. Milevsko. 

Do plánované lokality stavebníka (pana Veselého) dosud nejsou vedeny žádné 

vodohospodářské a ani jiné sítě. V roce 2018 by město Milevsko mělo mít kompletně 

zrekonstruovanou kanalizaci jak splaškovou, tak i dešťovou v celé ulici Švermova. Na tyto sítě 

by chtěl stavebník navázat a prodloužit řady západním směrem k parcele č. 1270/1 v k.ú. 

Milevsko. 

Původní záměr stavebníka byl - lokální čistička odpadních vod. Z vyjádření Čevaku k záměru 

pana Veselého vyplynulo, že odkanalizování této navrhované lokality by mělo být pouze do 

veřejné kanalizace města. Jiná varianta  by v této lokalitě dle územního plánu, neměla být 

přípustná.  

Rada města Milevska na své 23. schůzi dne 22. 11. 2017 žádost projednávala a doporučuje 

Zastupitelstvu města Milevska souhlasit s vybudováním chodníku a inženýrských sítí.  
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