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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.16  dne 09.09.2020                  OISM162002R     

UPRAVENÝ 

 

Žádost o prodej pozemkové parcely v ulici Jarlochova  

                         
           

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

                                § 85, písm. a) 

                                                                                     

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

Zpracovatel: Kateřina Schorníková 14.08.2020……………………………………………... 

Dopad na rozpočet:  V případě prodeje příjem do rozpočtu města ve výši 219.852 Kč bez DPH. 

Souhlas vedoucího zaměstnance: OISM: Eva Kotrbová…………  ..……………………….    

 

Souhlasy vedoucích dotčených odborů: 

Odbor regionálního rozvoje, Ing. Hana Pejřilová…………………………………………. 

Odbor životního prostředí, Bc. Marta Bardová……………………………………………. 

Odbor dopravy a živnostenský, Bc. Milena Brčáková………………..................................          

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí žádost o prodej pozemkové parc. č. 312/4, v k.ú. Milevsko, 

II. rozhodlo neschválit zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 312/4,                                       

o výměře 394 m2, v k. ú. Milevsko fyzickým osobám, 399 01 Milevsko.  

 

2. Důvodová zpráva: 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely č. 312/4 o celkové výměře 394 m2,  v k. ú. 

Milevsko vedené v katastru nemovitostí jako zahrada a nachází se v blízkosti místní 

komunikace Jarlochova ulice. 

Pozemek je dle stávajícího územního plánu v ploše občanské vybavenosti a v návrhu nového 

územního plánu je v ploše smíšené obytné – městské.  

Žadatelé jsou mimo jiné spoluvlastníky sousední stavební parcely a pozemkové parcely.                    

Na stavební parcele stojí objekt zdravotnického zařízení HUMANIKA.  

Žadatelé požádali město o odkoupení celé pozemkové parcely č. 312/4, v k.ú. Milevsko a 

v  žádosti uvádí, že pozemek by rádi využili k rozšíření a modernizaci současného zařízení o 

výtah, kotelnu, prádelnu, sušárnu, technickou místnost, sklad a prostor pro duchovní účely. 

Dále se zavazují, že v případě prodeje pozemku vytvoří minimálně osm parkovacích stání 

přístupných veřejnosti.  
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V minulosti žádali již několikrát o odkoupení výše uvedeného pozemku, naposledy v roce 

2017.  

Ze strany vedení města byla žadatelům navržena varianta odkupu menší části pozemku.  

Žadatelé této alternativě nejsou nakloněni.   

Z pozemkové parcely č. 312/3 o celkové šířce cca 5 m (účelová komunikace podél Humaniky 

a poz. parc. č. 312/4), je mimo jiné zajišťováno zásobování prodejny potravin a při vjezdu a 

výjezdu osobních vozidel, vozidla zajišťujícího odvoz komunálního odpadu, zásobování atd. 

z/do dvorní části prodejny a zadního traktu obchodů, často dochází k využívání pozemku parc. 

č. 312/4 pro bezpečné vyhnutí se s protijedoucím vozidlem. Část pozemku je také využívána 

k příležitostnému parkování.  

Rada města Milevska usnesením č. 292/20 ze dne 10.8.2020 doporučuje Zastupitelstvu města 

Milevska neschválit zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu 312/4 v k.ú. Milevsko.  

 

Vyjádření Odboru dopravy a živnostenského: 

 

ODŽ MěÚ Milevsko jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic, místních komunikací 

a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a)  a odst. 5 písm. b) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,   

n e d o p o r u č u j e  odprodej pozemku parc. č. 312/4 v k.ú. Milevsko jednak vzhledem 

k tomu, že tato plocha je využívána jako odstavná plocha pro stání vozidel a jednak Město                   

v minulosti uvažovalo o zásobování ul. Masarykova ze zadního traktu (ul. Jarlochova) a je 

možné, že by tento pozemek mohl být ke splnění tohoto záměru využit.  

Předmětný pozemek parc. č. 312/4 v k.ú. Milevsko by bylo možné, při plánování stavby 

zásobovací komunikace ze zadního traktu, využít například pro směnu s majitelem pozemku 

parc. č. 3124 v k.ú. Milevsko. Pokud tento pozemek nebude ve vlastnictví města, dá se 

předpokládat, že jednání bude složitější, či zcela nemožné. 

 

Vyjádření Odboru životního prostředí: 

 

Odbor životního prostředí zastává názor, že z hlediska zeleně se nejedná o významnou plochu, 

jde o pozemek izolovaný, který nelze s další veřejnou lokalitou nijak funkčně propojit. Naopak 

v případě prodeje by bylo možné provázání pozemku s pozemkem pod HUMANIKOU, kde již 

v současné době jsou zrealizovány parkové úpravy a tato plocha je již nyní přístupná nejen 

pacientům HUMANIKY, ale i ostatním občanům města. Zároveň odbor životního prostředí 

upozorňuje na skutečnost, že pozemek parc. č. 312/4 v k. ú. Milevsko je v katastru nemovitostí 

veden stále v druhu pozemku zahrada a jeho využití jiným způsobem  podléhá udělení souhlasu 

s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona  

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyjádření Odboru regionálního rozvoje:  

 

ORR souhlasí s prodejem pozemku za předpokladu, že bude vyřešena dostatečná dopravní 

kapacita na přilehlém pozemku p.č. 312/3 v k.ú. Milevsko, který má, dle platného i 

připravovaného územního plánu města Milevska, sloužit jako přístupová komunikace pro 

několik dalších pozemků. Pokud by nebyla zajištěna, bylo by nutné využít právě pozemek p.č. 

312/4 v k.ú. Milevsko. Tento pozemek je, dle platného územního plánu města Milevska, 

navržen jako plocha občanské vybavenosti, kterou je možné využít mimo jiné jako plochu pro 

zdravotnické a sociální služby, ale také pro nezbytnou infrastrukturu. V připravovaném 

územním plánu města Milevska je tento pozemek v ploše smíšené obytné – městské, kde jsou 

přípustné stavby občanského vybavení či dopravní infrastruktura. 

___________________________________________________________________________  
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Počet stran materiálu                                          3 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):          5 /13 

1. Příloha P1 – žádost 

2. Příloha P2 – záměr 

3. Příloha P3 – znalecký posudek  

4. Příloha P4 – ortofotomapa 

5. Příloha P5 – fotodokumentace  

 

 

 


