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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  12             dne 12.2.2020          OISM122001Z 

UPRAVENÝ 

 

Prodej části pozemku, v k.ú. Velká 

-  ukončení záměru                                
 

 

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

                                § 85, písmeno a) 

                                                                                     

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

Zpracovatel:           Kateřina Schorníková, 3.2.2020………………………………………..... 

Vztah k rozpočtu:   Příjem do rozpočtu města ve výši 14.160 Kč. 

Souhlas vedoucích zaměstnanců:  OISM Eva Kotrbová……………………………………..              

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2230/1, dle geometrického plánu č. 227-55/2019 

označenou jako pozemkovou parcelu č. 2230/2 o výměře  48 m2, v k. ú. Velká, fyzické osobě, 

za cenu dle znaleckého posudku 295 Kč za 1 m2, tj. celkovou částku 14.160 Kč. 

 

2. Důvodová zpráva:  

 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely č. 2230/1 o výměře 184 m2, v  k. ú. Velká 

vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace.  

Na Odbor investic a správy majetku byla dne 25.10.2019 doručena žádost o prodej části 

pozemkové parcely č. 2230/1.  

Část výše uvedeného pozemku o výměře 48 m2 tvoří jeden funkční celek s pozemkovou 

parcelou a se stavbou rodinného domu, v k.ú. Velká ve vlastnictví žadatelky. Na části 

pozemkové parcely č. 2230/1 je vybudován taras s oplocením, a aby majitelka nemovitostí 

nemusela taras bourat  a posouvat má zájem se s městem majetkově vyrovnat a tím dát věc do 

právního pořádku.  

Žadatelka nechala na své náklady vypracovat znalecký posudek a geometrický plán na oddělení 

předmětné části pozemku. Nově oddělená část pozemku má nové parcelní č. 2230/2 o výměře 

48 m2.   

Dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví je obvyklá 

cena části pozemkové parcely parc č. 2230/1, v k.ú. Velká stanovena ve výši 295 Kč za 1 m2. 

Po projednání v Radě města Milevska dne 02.12.2019, usnesením číslo 408/19 bylo 

doporučeno postoupit záležitost Zastupitelstvu města Milevska ke schválení vyhlášení záměru. 

Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání dne 02.12.2019, usnesením č. 115/19 schválilo 

vyhlášení záměru na prodej části pozemkové parcely č. 2230/1, dle geometrického plánu 

označenou jako poz.parc. č. 2230/2 o výměře 48 m2 , v k. ú. Velká.  
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Záměr byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 20.12.2019 a sejmut byl 

dne 06.01.2020. Na vyhlášený záměr nebyly Odboru investic a správy majetku doručeny žádné 

připomínky. 

Po projednání v Radě města Milevska dne 20.01.2020, usnesením č. 27/20 bylo doporučeno 

postoupit záležitost Zastupitelstvu města Milevska ke schválení. 

___________________________________________________________________________  
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