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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  18          dne 19.7.2021                                 OISM182101R 

 

Výpůjčka části pozemku parc. č. 352/3, k.ú. Milevsko – ukončení záměru 
 

 

Důvodová zpráva: 

 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely parc. č. 352/3 o výměře 259 m2, vedené 

v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Milevsko.  

Pozemek ve vlastnictví města se nachází v ulici Sibiřská a slouží jako přístupová cesta 

k nemovitostem ve vl. FO, vybudovanému tenisovému kurtu a lokalitě Hůrka. Část je 

zatravněna a na části se nachází těleso účelové komunikace.  

Vlastník sousedního rodinného domu a pozemku podal žádost o výpůjčku zatravněné části výše 

uvedeného pozemku o výměře cca 70 m2.  

Důvodem podání žádosti, je péče o travnatou část pozemku spočívající v sečení, hrabání, úklid 

a osazení dvěma mobilními květníky o velikosti cca 40x40 cm. Více o podmínkách výpůjčky 

vyjádření OŽP. 

 

Vyjádření Odboru životního prostředí: 

Odboru životního prostředí byla předána žádost s výpůjčkou části pozemkové parcely číslo 

352/3. Předmětem výpůjčky je účelová komunikace, která slouží jako vedlejší pěší cesta 

vedoucí k nedalekým tenisovým kurtům. Záměrem žadatele je umístění květinových truhlíku 

v přední části travnaté plochy tohoto pozemku a péče o travnatou část pozemku spočívající v 

sečení, hrabání, úklid. Odbor životní prostředí, správce městské zeleně souhlasí s výpůjčkou 

části pozemku za těchto podmínek: 

• Užívání travnaté části pozemku v rozsahu záměru výpůjčky 

• Zachování pěší cesty o min. šíři 1,5 m, a to i ve výšce průchodu osob. 

• Hmotnost květinového truhlíku bude činit max. 25 kg, aby mohl být v potřebných 

případech přesunut jedním člověkem (případ přístupu údržby městské zeleně, 

tenisových kurtů aj.). 

• Upozorňujeme, že květinový truhlík musí být umístěn v zatravněné ploše min. 0,5 m od 

ostatní komunikace (tj. asfaltového povrchu). 

K záměru výpůjčky, kterým je péče o travnatou část pozemku spočívající v sečení, hrabání, 

úklid nemáme připomínky. Jakékoliv jiné pěstební práce nejsou předmětem výpůjčky výše 

zmíněné části pozemku, a není tedy možné je provádět bez vědomí vlastníka pozemku (a 

správce městské zeleně). 

Záměr vypůjčit část výše uvedené poz. parcely byl schválen Radou města Milevska dne 

31.5.2021, usnesením č. 187/21. Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 7.6.2021 a sejmut dne 

24.6.2021. Na vyhlášený záměr nebyly doručeny žádné připomínky ani jiné nabídky.  

 


