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Nabídka Státního statku Jeneč na převod pozemků v k. ú. Milevsko
a v k. ú. Něžovice

Právní rámec:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 85, písmeno a),

Předkladatel:

Michal Horek ………………………………………………………

Zpracovatel:
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Vztah k rozpočtu: Bez dopadu na rozpočet města.

Souhlas pověřeného člena rady: OISM Ing. Bc. David Lukeš ……………………………….
1.Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Milevska
rozhodlo nepřijmout nabídku na úplatný převod stavební parcely parc. č. 526/2 o výměře
66 m2, v k. ú. Milevsko a nabídku na bezúplatný převod pozemkové parcely parc. č. 2866
o výměře 3794 m2, v k. ú. Něžovice od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci,
Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6.
2. Důvodová zpráva:
Česká republika – Státní podnik Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského
622/11, 163 00 Praha 6 je vlastníkem stavební parcely 526/2 o výměře 66 m2, v k. ú.
Milevsko a pozemkové parcely parc. č. 2866 o výměře 3794 m2, v k.ú. Něžovice.
Město Milevsko obdrželo nabídku od Státního podniku Jeneč na úplatný převod stavební
parcely parc. č. 526/2, v k. ú. Milevsko. Pozemek se nachází v lokalitě „U Sádek“ a přímo
sousedí s pozemky ve vlastnictví fyzické osoby, bytem U Sádek, 399 01 Milevsko.
Další nabídka je na bezúplatný převod pozemkové parcely parc. č. 2866, v k. ú. Něžovice,
která je vedena jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Tento pozemek je cestou od samoty
„Budárna“ směrem k lokalitě „Ovčín“ u Jenišovic. Nabízený pozemek k bezúplatnému
převodu je obklopený pozemky ve vlastnictví Královské kanonie premonstrátů na Strahově
v Praze a pozemky ve vlastnictví fyzických a právnických osob.
Odbor investic a správy majetku nedoporučuje úplatný převod stavební parcely parc. č. 526/2,
v k. ú. Milevsko a nedoporučuje ani bezúplatný převod pozemkové parcely parc. č. 2866,
v k. ú. Něžovice, a to z důvodu, že oba pozemky nesousedí s pozemky ve vlastnictví města,
ale s pozemky jiných vlastníků.
Po projednání v Radě města Milevska dne 06.02.2019 usnesením č. 37/19, bylo doporučeno
Zastupitelstvu města Milevska neschválit nabídku na úplatný převod stavební parcely parc.
č.526/2 o výměře 66 m2, v k. ú. Milevsko a nabídku na bezúplatný převod pozemkové parcely

1

parc. č. 2866 o výměře 3794 m2, v k. ú. Něžovice od Státního statku Jeneč, státní podnik
v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6.
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