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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  03          dne 20.01.2020                          OISM032001R 

 

Žádost o prodej částí pozemkových parcel v lokalitě „za kinem“,                

v k. ú. Milevsko - vyhlášení záměru                                
 

 

Důvodová zpráva:  

 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely č. st. 64/7 o výměře 694 m2 vedené 

v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely č. 60/1 o výměře 507 m2 

vedené v druhu pozemku ostatní plocha, v  k. ú. Milevsko. 

Žadatelé plánují na sousedním rozděleném pozemku parc. č. 58 vedené v druhu pozemku 

zahrada (viz žádost vč. geometrického plánu č. 3269-190/2019) realizovat dva rodinné domy 

a z důvodu rozšíření úzkého pozemku, přímého vstupu a ploch pro odstavení vozidel žádají o 

prodej částí výše uvedených pozemků ve vlastnictví města.  

Na pozemcích ve vlastnictví města se nyní nacházejí tři lampy veřejného osvětlení, které 

budou v případě prodeje částí pozemků dotčeny. Částka za přeložení a výměnu lamp 

veřejného osvětlení činí celkem 90.000 Kč bez DPH (108.900,- Kč s DPH) tj. 30.000 Kč/1 

lampa bez DPH (36.300,- Kč s DPH). Je nezbytné před prodejem s projektantem dořešit 

nutný počet svítidel a jejich umístění. Při výměně svítidel (LED) nebudou 3 lampy na 

tuto lokalitu nejspíš dostačující. Kabel veřejného osvětlení musí být veden po veřejné 

části pozemku. Pokud tudy povede i napojení sítí žadatele, žadatel bude souhlasit 

s položením kabelu veřejného osvětlení do společného výkopu. 

Dále mají žadatelé zájem se spolupodílet na realizaci sedmi parkovacích míst včetně 

oddělovacích pásů zeleně v přímé blízkosti požadovaných pozemků a to formou pokládky 

zámkové dlažby a zabetonování obrubníků z dodaných materiálů, které bude muset pořídit 

město Milevsko v celkové hodnotě 25.000,- bez DPH. Vzhledem k tomu, že tento prostor byl 

již v loňském roce pro parkoviště předpřipraven (výkopové práce, podkladové vrstvy) firmou 

SMM za cenu 48.865,- Kč bez DPH (61.855,- Kč s DPH), žadatel by se podílel odvedenou 

prací, jejíž hodnota by odpovídala výši cca 25.000,- bez DPH.  

Celkové výdaje na realizaci parkoviště o rozměrech 17,5 x 5 metrů by tedy činily cca 

93.200,- Kč bez DPH (112.700,- Kč s DPH) z toho podíl města – 73.864,- Kč bez DPH  

a podíl žadatele – 25.000,- bez DPH. 

OISM doporučuje před prodejem dořešit dopravní řešení ke všem garážím, stáním  

a vybudování obratiště a vyřešit otázku vývozu odpadů, příjezd záchranky a hasičů. 

Dále je nutné doložit vyjádření od HZS ohledně nástupové plochy pro hasiče (požárního 

opatření kina) a s tím spojené prodloužení vodovodního řadu ukončené vodovodním 

hydrantem (odkalení/požární voda).  

Na předmětných pozemcích nejsou vybudovány inženýrské sítě. Náklady na jejich 

vybudování budou v případě prodeje hradit žadatelé.   

Upozorňujeme RMM, že bude problém napojení na kanalizaci, vodovod a na základě 

předběžné konzultace s OŽP nejspíš nebude možné vybudovat čistírnu odpadních vod a 

nebude povolen vrt. Vodoprávní úřad předběžně nesouhlasí s výstavbou dvou domovních 

ČOV a dvou domovních studní a v případě realizace záměru výstavby trvá na připojení 

novostaveb RD v centru města na stávající veřejnou infrastrukturu veřejné kanalizace a 

vodovodu. 

Vypracovala, dne: Kateřina Schorníková, 14.01.2020 


