
Městský úřad Milevsko, Odbor investic a správy majetku 

Č.j. MM 18483/2018 

V Milevsku dne 23.05.2018 

Město Milevsko zveřejňuje v souladu s usnesením Rady města Milevska                  

č.  170 /18,  ze dne 17.05.2018 

z á m ě r 

na výpůjčku  nemovitých věcí, a to  stavební parcely parc. č. 44 o výměře  562 m2 s domem 

č.p. 24, stavební parcely parc. č. 97 o výměře  181 m2,  pozemkové parcely parc. č. 1384/3                   

o výměře  931 m2 a  pozemkové parcely parc. č. 1384/4 o  výměře  88 m2,  které jsou zapsané 

na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek 

pro obec Milevsko a katastrální území Dmýštice,  

SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Dmýštice, se sídlem Dmýštice 48, 399 01 Milevsko. 

Nemovité věci budou přenechány vypůjčiteli k bezplatnému užívání.  

 Výpůjčka nemovitých věcí, a to  stavební parcely parc. č. 44 s domem č. p. 24, stavební  parcely 

parc. č. 97, pozemkové parcely parc. č. 1384/3 a pozemkové parcely parc. č. 1384/4 bude 

sjednána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho roku.  

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: „Výpůjčka nemovitých věcí, a to stavební parcely parc. č. 44 o výměře 562 m2 

s domem č. p. 24, stavební parcely parc. č. 97 o výměře 181 m2, pozemkové parcely parc.                      

č. 1384/3 o  výměře 931 m2  a  pozemkové parcely  1384/4 o výměře 88 m2, v k. ú. Dmýštice 

SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Dmýštice“ a uvedení přesné adresy 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 07.06.2018  do  15,00  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: 23.05.2018 

 

Sejmuto z úřední desky dne:     08.06.2018  

 

 

 

 


