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pozemky ve vlastnictví města 2852/1, 2852/2 k. ú. Něžovice

pozemek ve vlastnictví žadatelky parc. č. 1972 k.ú. Něžovice



 

 

 

 

předpokládané oddělení části pozemku parc. č. 1972 k. ú. Něžovice

Místní komunikace II. třídy



 



 

 



 

 

část pozemku parc. č. 1972 k. ú. Něžovice ve vl. žadatelky



Město Milevsko 

Městský úřad Milevsko, Odbor investic a správy majetku 

Čj: MM /2022 

V Milevsku.2022 

 

 

Město Milevsko  

v souladu s usnesením Zastupitelstva města Milevska č. /22 ze dne 2022 zveřejňuje 

 

záměr směnit 
 

pozemkovou parcelu č. 2852/1 o výměře 42 m2, a  pozemkovou parcelu č. 2852/2 o výměře 

42 m2, která je zapsána na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální 

pracoviště Písek za část pozemkové parcely č. 1972 o výměře cca 501 m2 ve vl. fyzické osoby, 

všechny nemovitosti se nacházejí v k. ú. Něžovice.  
 

Směna proběhne bez doplatku.  Pozemek parc. č. 2852/1 se nachází v ochranném pásmu vedení 

elektřiny.   

Specifikace pozemkových parcel je součástí záměru. 

 

Záměr se vyhlašuje zveřejněním na úřední desce Městskému úřadu Milevsko. 

 

K tomuto záměru se lze vyjádřit (připomínky možné i elektronickou formou) nebo podat jiné 

nabídky písemně v zalepené obálce označené heslem „VŘ – Směna poz. parc. č. 2852/1 a parc. 

č. 2852/2 za část pozemku parc. č. 1972 k. ú. Něžovice“ (a přesnou adresou odesílatele), které 

musejí být doručeny na adresu: Městský úřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, 

nebo osobně na podatelnu úřadu nejpozději do dne  2022 do   hod. 

 

Zájemce bere dále na vědomí tu skutečnost, že vyhlašovatel ve smyslu čl. 6 Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů 

v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje uchazeče za účelem předmětného 

výběrového řízení a případně vyhotovení smlouvy. 

                                                       

Kontaktní osoba vyhlašovatele ve věcech záměru: Kateřina Schorníková, 382 504 230, 

katerina.schornikova@milevsko-mesto.cz    

 

Ing. Ivan Radosta  

starosta města 

Vyvěšeno na úřední desce: 2022 

Sejmuto z úřední desky:.2022 
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