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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  14 dne 6.6.2022 OISM142208R 

 

Žádost o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na parc. č. 63/20 k. ú. Klisín 

 Důvodová zpráva 

Město Milevsko je vlastníkem pozemku parc. č. 63/20 v k. ú. Klisín vedený v katastru 

nemovitostí v druhu pozemku  ostatní plocha, jiná plocha.  

Odboru investic a správy majetku byla doručena žádost vlastníka sousedních nemovitostí v k. ú. 

Klisín o zřízení služebnosti služebnosti stezky a cesty (chůze a jízdy) na městském pozemku  

parc. č. 63/20 v šíři cca 2,5 m a délce cca 60 m. Důvodem podání žádosti je skutečnost, že 

k pozemku ve vlastnictví žadatele je historicky jediný přístup k jeho nemovitostem přes část 

pozemku ve vlastnictví města 63/20.  

V loňském roce žadatel provedl se souhlasem OISM a OŽP úpravu a zpevnění cesty na 

městském pozemku parc. č. 63/20 k nemovitostem tak, aby byla dodržena nezbytně nutná šířka 

pro průjezd a došlo ke zpevnění plochy nezávadným materiálem, vše na náklady žadatele. Nyní 

je podána žádost o zřízení věcného břemene chůze a jízdy. Radě města předkládáme 

k projednání a případnému schválení zahájení úkonů týkajících se zřízení práva chůze a jízdy 

na městském pozemku ve prospěch nemovitostí ve vlastnictví žadatele.  

Nezbytnými úkony jsou zadání geometrického plánu na vymezení rozsahu věcného břemene 

na pozemku (na náklady žadatele) a příprava návrhu Smlouvy o zřízení VB vč. návrhu na vklad 

do KN. Žadateli byla zároveň sdělena cena cca 7.500 Kč bez DPH za zřízení VB na pozemku 

města. Cena byla stanovena dle „Zásad pro stanovení ceny za věcná břemena, kterými budou 

zatíženy nemovitosti ve vlastnictví města Milevska“ a bude upřesněna na základě obdrženého 

geometrického plánu o vymezení rozsahu VB na pozemku města Milevska.  

Návrh smlouvy o věcném břemeni bude v případě schválení výše uvedeného usnesení 

předložen Radě města po předání geometrického plánu na OISM.   

Vypracovala, dne: Kateřina Schorníková, 30.5.2022 


