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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 07 dne 16.03.2020 OISM072011R 

 

 

Prodej čp. 206 a 417 vč. souvisejících pozemků v ul. Sokolovská, k.ú. Milevsko 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Dne 10.03.2020 obdržel odbor investic a správy majetku žádost o koupi nemovitostí čp. 206 a 

417 vč. souvisejících pozemků v ul. Sokolovská, k.ú. Milevsko. 

Řadový rodinný dům čp. 206 je součástí parcely č. st. 247/1 o výměře 576 m2 vč. nádvoří. 

Dům je jednopodlažní o velikosti 3+1, částečně podsklepený s půdním prostorem. Stáří je 

odhadnuto na 80 – 90 let. Údržba doposud probíhala minimálně a prostory momentálně slouží 

jako sklad pro potřeby odboru investic a správy majetku. Součástí domu je i navazující 

hospodářská stavba bez čp., která je ve velmi špatném technickém stavu. Zahrada parc. č. 

287/1 o výměře 1.156 m2 je částečně pronajímána na základě nájemní smlouvy platné do 

31.12.2020 k rekreačnímu a zemědělskému využití. Odhadní cena tohoto komplexu je dle 

znaleckého posudku č. 4009 – 54 – 20 vypracovaným znalcem v oboru ekonomika a 

stavebnictví stanovena na 1.330.000 Kč. 

K čp. 206 přiléhá rodinný dům čp. 417 o velikosti 2+1 na parcele st. č. 247/2 o výměře 372 

m2 vč. nádvoří. Je bez podsklepení s půdním prostorem. Dům byl postaven před 70 – 80 lety. 

Nyní je neudržovaný a je využíván jako úschovna ztrát a nálezů. Cena stanovena znaleckým 

posudkem č. 4009 – 54 – 20 vypracovaným znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví je 

835.000 Kč. 

Na oba objekty byl v minulých letech několikrát vyhlášen záměr na prodej, ale vzhledem 

k jejich špatnému technickému stavu a s tím spojenými náklady na demolici se nepřihlásil 

žádný zájemce. Poslední záměr se vyhlašoval v roce 2015 za kupní cenu 1.200.000 Kč za oba 

rodinné domy vč. pozemků. 

Nyní se Radě města Milevska předkládá žádost o koupi od žadatelky, která nabízí za výše 

uvedené nemovitosti 1.000.000 Kč za účelem výstavby nového rodinného domu. 

Vzhledem k malé využívanosti staveb, jejich stavu a nákladů, které budou muset být 

v dohledné době vynaloženy na jejich údržbu tak, aby se zamezilo ohrožování ostatních 

přilehlých nemovitostí a občanů, se navrhuje žádost o koupi a vyhlášení záměru prodat 

zmíněné nemovitosti, postoupit Zastupitelstvu města Milevska ke schválení. 

                                                                                   

____________________________________________________________________                                                                                                                                                                  

Zpracoval, dne: Markéta Stromková, DiS., 11.03.2020 

   

 

 


