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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  20       dne 22.02.2017             OISM201702Z 

UPRAVENÝ 

 

Bezúplatný převod pozemku v ulici J. Kytky, v k. ú. Milevsko  
 

 

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

                                § 85, písmeno a) 

                                                                                     

Předkladatel:           Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města…………………..…………….. 

Vztah k rozpočtu:   Bez dopadu na rozpočet města.  

1.Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje   bezúplatný převod pozemkové parcely parc. č. 1832/14 o výměře  407 m
2
, v k. ú. 

Milevsko od České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3 do vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

2.Důvodová zpráva 

Česká republika- Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 je 

vlastníkem pozemkové parcely parc. č. 1832/14 o výměře 407 m
2
, v k. ú. Milevsko.  

Majitelka sousedního pozemku, bytem J. Kytky, 399 01 Milevsko je vlastníkem pozemkové 

parcely  o výměře 190 m
2
, v k. ú. Milevsko.  

Majitelka výše uvedené nemovitosti zaslala v roce 2016 městu dopis, ve kterém upozorňuje, 

že město využívá část její pozemkové parcely. Na části pozemku v jejím vlastnictví se 

nachází asfaltový povrch komunikace. 

S majitelkou nemovitosti bylo jednáno a z jednání vyplynulo, že předmětnou část pozemku 

městu neprodá, ale požaduje směnu části pozemku ve svém vlastnictví o výměře cca 48 m
2
 za 

část pozemku parc. č. 1832/14 o stejné výměře, který je ve vlastnictví České republiky, 

Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha.  

Se Státním pozemkovým úřadem v Českých Budějovicích bylo jednáno ohledně možného 

převodu městu. Z jednání vyplynulo, že pokud je pozemek územním plánem určen pro 

bydlení, bude na základě zaslané žádosti, schválené Zastupitelstvem města Milevska, 

pozemková parcela parc. č.  1832/14 o výměře 407 m
2
, v k. ú. Milevsko bezúplatně městu 

převedena. Části této pozemkové parcely pronajímá Státní pozemkový úřad dvěma fyzickým 

osobám.  

Záležitost byla v roce 2016 projednána v Radě města Milevska dne 08.06.2016                                   

a v Zastupitelstvu města Milevska dne 22.06.2016.  
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Město Milevsko na základě usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 198/16 ze dne 

22.06.2016 zaslalo žádost  o bezúplatný převod pozemkové parcely parc. č. 1832/14, v k. ú. 

Milevsko Státnímu pozemkovému úřadu v Českých Budějovicích.  

Nyní je potřeba pro převod pozemku schválit jeho bezúplatný převod  Zastupitelstvem města 

Milevska. Následně bude Smlouva o bezúplatném převodu pozemku oboustranně podepsána      

a odeslána na Katastrální úřad v Písku.  

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení:       Jiřina Kortanová,  13.02.2017 
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