
Městský úřad Milevsko, Odbor investic a správy majetku                                     

Č.j. MM 08107/2018 

V Milevsku dne 06.03.2018 

Město Milevsko zveřejňuje v souladu s usnesením Rady města Milevska                  

č.    61/18,  ze dne 28.02.2018 

z á m ě r 

na propachtování  zemědělských pozemků , a to   pozemkové parcely parc. č. 2294 – orná půda              

o výměře  3339 m2, části pozemkové parcely parc. č. 2303 – trvalý travní porost o výměře cca 30849 

m2, pozemkové parcely parc. č. 2321 – ostatní plocha o výměře 809 m2, pozemkové parcely parc. č. 

2354 – trvalý travní porost  o výměře 3844 m2, pozemkové parcely parc. č. 2357 – trvalý travní porost 

o výměře 2008 m2, pozemkové parcely parc. č. 2362 – trvalý travní porost o výměře 8643 m2, 

pozemkové parcely parc. č. 2378 – ostatní plocha o výměře 1126 m2, pozemkové parcely parc. č. 2394 

– orná půda  o výměře 8214 m2, části pozemkové parcely parc. č. 2396- trvalý travní porost  o výměře 

54177 m2, pozemkové parcely parc. č. 2404 – ostatní plocha o výměře 1777 m2, pozemkové parcely 

parc. č. 2409 – trvalý travní porost o výměře 4371 m2, pozemkové parcely parc. č. 2411 – ostatní plocha 

o výměře 5367 m2, pozemkové parcely parc. č. 2445 – ostatní plocha o výměře 375 m2, pozemkové 

parcely parc. č. 2519 – ostatní plocha o výměře 7067 m2, části pozemkové parcely parc. č. 2530 – 

ostatní plocha o výměře 367 m2, pozemkové parcely parc. č. 2561 – ostatní plocha o výměře 3641 m2, 

části pozemkové parcely parc. č. 2562 – trvalý travní porost  o výměře 5347 m2, pozemkové parcely 

parc. č. 2564 – trvalý travní porost   o  výměře 1035 m2, pozemkové parcely parc. č. 2583- trvalý travní 

porost o výměře 3206 m2, pozemkové parcely parc.č. 2585 – trvalý travní porost o výměře 38529 m2, 

pozemkové parcely parc. č. 2591 – ostatní plocha o výměře 3529 m2, pozemkové parcely parc. č. 2597 

– trvalý travní porost o výměře 25303 m2, části pozemkové parcely parc. č. 2601 – trvalý travní porost 

o výměře 9200 m2, pozemkové parcely parc. č. 2614 – ostatní plocha o výměře 3031 m2, pozemkové 

parcely parc. č.2628 – trvalý travní porost o výměře 5111 m2, pozemkové parcely parc. č. 2630 – ostatní 

plocha o výměře 4636 m2, pozemkové parcely parc. č. 2633 – ostatní plocha o výměře 1060 m2, 

pozemkové parcely parc. č. 2635 – trvalý travní porost o výměře 4658 m2, část pozemkové parcely 

parc. č. 2637  trvalý travní porost o výměře  1745 m2, pozemkové parcely parc. č. 2639 – trvalý travní 

porost o výměře 2186 m2, pozemkové parcely parc. č. 2642 – trvalý travní porost o výměře 809 m2, 

část pozemkové parcely parc. č. 2645 – ostatní plocha o výměře 689 m2,  pozemkové parcely parc.                

č. 2650 – ostatní plocha  o výměře 9444 m2, pozemkové parcely parc. č. 2656 – ostatní plocha o výměře 

159 m2, pozemkové parcely parc. č. 2659 – ostatní plocha o výměře 1801 m2, část pozemkové parcely 

parc. č. 2665  o výměře 4059 m2, pozemkové parcely parc. č. 2685 – trvalý travní porost  o výměře 

7095 m2, pozemkové parcely parc. č. 2692 – ostatní plocha o výměře 8360 m2, pozemkové parcely 

parc. č. 2693 – trvalý travní porost o výměře 4425 m2, pozemkové parcely parc. č. 2710 – ostatní plocha 

o výměře 2656 m2, pozemkové parcely parc. č. 2714 – ostatní plocha o výměře 2503 m2, pozemkové 

parcely parc. č. 2733 – ostatní plocha o výměře 5305 m2, pozemkové parcely parc. č. 2756 – ostatní 

plocha o výměře 5015 m2, pozemkové parcely parc. č. 2792 – orná půda o výměře 16896 m2, 

pozemkové parcely parc. č. 2800 – ostatní plocha o výměře 854 m2, pozemkové parcely parc. č. 2808- 

ostatní plocha o výměře 1968 m2, pozemkové parcely parc. č. 2813 – ostatní plocha o výměře 1180 m2, 

pozemkové parcely parc. č. 2820 – ostatní plocha o výměře 330 m2, pozemkové parcely parc. č. 2824 

– trvalý travní porost o výměře 2617 m2, pozemkové parcely parc.  č. 2825 – ostatní plocha o výměře 

415 m2, část pozemkové parcely parc. č. 2829 – ostatní plocha o výměře 425 m2, pozemkové parcely 

parc. č. 2837 – orná půda o výměře 9425 m2, pozemkové parcely parc. č. 2845 – trvalý travní porost                  



o výměře 11556 m2, pozemkové parcely parc. č. 2850 – ostatní plocha  o výměře 1860 m2, pozemkové 

parcely parc. 2851 – ostatní plocha o výměře 13065 m2 a část pozemkové parcely parc. č. 2857 – trvalý 

travní porost o výměře 33752 m2, která jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu 

pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek pro obec Milevsko a katastrální území Velká           

u Milevska, specifikace části  pozemkových  parcel parc. č. 2303, parc. č. 2396, parc. č. 2530, 

parc. č. 2562,  parc. č. 2601, parc. č. 2637, parc. č. 2645, parc. č. 2665, parc.  č. 2829 a parc.   č. 

2857 , v k. ú. Velká u Milevska jsou součástí záměru,  

Zemědělskému  družstvu Milevsko, se sídlem Velká 82, 399 01 Milevsko. 

Cena pachtu zemědělských pozemků je stanovena ve výši  min. 3.000  Kč   za 1 ha  a rok.  

Propachtování zemědělských pozemků vedených v druhu pozemku orná půda a trvalý travní 

porost bude sjednáno na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou pěti roků.  

Propachtování pozemků vedených v druhu pozemku ostatní plocha bude uzavřeno na dobu 

určitou s tím, že právní vztah zanikne uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy bude pachtýři 

doručeno písemné sdělení propachtovatele o záměru započít s výstavbou zpevněné cesty na 

propachtovaných pozemcích parc. č.  2321, parc.č. 2378, parc. č. 2404, parc. č. 2411, parc.                 

č. 2445, parc.č. 2519, části parc. č. 2530, parc. č. 2561, parc. č. 2591, parc. č. 2614, parc.                         

č. 2630, parc. č. 2633, části parc. č. 2645, parc. č. 2650, parc. č. 2656, parc.č. 2659, části parc. 

č. 2665, parc. č. 2692, parc. č. 2710, parc. č. 2714, parc. č. 2733. parc..č. 2756, parc. č. 2800, 

parc. č. 2808, části parc. č. 2813, parc. č. 2820, parc. č. 2825, části parc.č. 2829, části parc.                   

č. 2850 a parc. č. 2851, v k. ú. Velká u Milevska.  

Záměr se zveřejňuje na úřední desce, nám. E. Beneše č. p. 6 v Milevsku a na elektronické 

úřední desce města Milevska  www.milevsko-mesto.cz ( úřední deska – záměry obce nebo 

podnikání  a rozvoj  – pronájmy, prodej směny).  

K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně v zalepené obálce                                  

a označené: „Propachtování zemědělských pozemků  v k. ú. Velká u Milevska Zemědělskému 

družstvu Milevsko, se sídlem Velká 82, 399 01 Milevsko“  a uvést přesnou adresu odesílatele. 

Připomínky nebo nabídky musí být doručeny na adresu: Městský úřad Milevsko, nám.                               

E. Beneše 420, 399 01 Milevsko nebo předány osobně na podatelnu úřadu nejpozději do dne 

21.03.2018  do 17,00 hodin.  

Kontaktní adresa vyhlašovatele ve věcech záměru: Jiřina Kortanová, tel. 382 504 230,                             

e-mail:jirina.kortanova@milevsko-mesto.cz 

 

Ing. Ivan Radosta  v. r.  

starosta města 

 

razítko obce 

 

http://www.milevsko-mesto.cz/


 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 06.03.2018 

 

Sejmuto z úřední desky dne:     22.03.2018 

 

 

 

 


