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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  07          dne 15.05.2019         OISM071901Z 

UPRAVENÝ 

 

Nákup  pozemků v lokalitě „Zvíkovec“,  v k. ú. Milevsko  
 

 

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

                                § 85, písm. a) 

                                                                                     

Předkladatel:          Michal Horek, místostarosta města……………………………………… 

Zpracovatel:           Kateřina Schorníková, 24.04.2019…………………….. 

Vztah k rozpočtu:   Výdaj na koupi pozemků bude ve výši 51.390 Kč.                                                               

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OISM Ing. Bc. David Lukeš    …………………………….          

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje nákup pozemkové parcely parc. č. 1238/2, o výměře 214 m
2 

, části pozemkové 

parcely parc. číslo 1238/6, dle geometrického plánu č. 3241-49/2019 označené jako 

pozemková parcela parc. č. 1238/7 o výměře 879 m
2
  a části pozemkové parcely parc. č. 

1270/37 dle geometrického plánu č. 3241-49/2019 označené jako pozemková parcela parc. 

č. 1270/48 o výměře 620 m
2 

 , v k. ú. Milevsko, za cenu 30 Kč za 1 m
2
 od fyzické osoby. 

Cena pozemků bude ve výši 51.390 Kč. 

 

2. Důvodová zpráva: 

 

Město Milevsko plánuje realizaci a vybudování vyhlídky v lokalitě „Zvíkovec“, z tohoto 

důvodu nechalo vypracovat znalecký posudek na ocenění  pozemkových parcel parc. č. 

1238/2, 1238/6 a 1270/37, v k. ú. Milevsko ve vlastnictví fyzické osoby. Obvyklá cena 

pozemků byla znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví stanovena na 23 Kč za m
2
. Pan 

místostarosta Michal Horek prostřednictvím Odboru investic a správy majetku, požádal  

vlastníka výše uvedených pozemků o schůzku. Schůzka proběhla dne 18.02.2019 v kanceláři 

pana místostarosty. Vlastník byl se záměrem města seznámen a souhlasil s prodejem 

předmětných pozemků, vhodných k realizaci a vybudování vyhlídky. Fyzická osoba požaduje 

částku 30 Kč za m
2
. Město Milevsko nechalo vyhotovit zeměměřičským inženýrem 

geometrický plán na oddělení částí dvou ze tří předmětných pozemků. Dle geometrického 

plánu č. 3241-49/2019  (viz příloha č. 2), by na oddělené části pozemku parc. č. 1270/48, v       

k. ú. Milevsko byla vybudována přístupová cesta k vyhlídce široká cca 3 m a na pozemcích 

parc. č. 1238/2  a 1238/7 a části pozemku parc. č. 1270/48, v k. ú. Milevsko vyhlídka o 

výměře cca 1 400 m
2 

. S pozemkovou parcelou parc. č. 1270/37 ve vlastnictví fyzické osoby 

sousedí pozemková parcela parc. č. 1638 ve vlastnictví města Milevska, která je bývalou 

cestou a po jejím znovuobnovení bude přístupovou cestou z komunikace směrem na Osek. Na 

ní naváže oddělená cesta z pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, dle geom. plánu označena 
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jako pozemková parcela parc. číslo 1270/48. Obě tyto cesty budou přístupovými cestami 

k vyhlídce. 

___________________________________________________________________________  
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