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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 08       dne 20.03.2023     OISM082314R 

 

Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1961/56 v k. ú. 

Milevsko – vyhlášení záměru 
 

Důvodová zpráva 

Město Milevsko je vlastníkem pozemku parc. č. 1961/56 v k. ú. Milevsko o výměře 8375 m2 

a druhu pozemku orná půda.  

Dne 23.2.2023 byla městu doručena žádost spol. Polata s. r. o., o pronájem části výše uvedeného 

pozemku o výměře 870 m2.  

Společnost Polata se zabývá především výrobou těžké vzduchotechniky.  

Část tohoto pozemku by společnost využila pro skladování velkoobjemových 

vzduchotechnických výrobků. Protože se jedná o zemědělskou půdu, využití plochy 

by podléhalo dočasnému vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále ZPF) a po skončení 

nájemního vztahu vrácení zpět do původního stavu. Podmínka vynětí ze ZPF bude stanovena 

v případně uzavřené nájemní smlouvě. Obvyklé roční nájemné je stanoveno ve výši 33.495 Kč. 

Cenu stanovil znalec v oboru ekonomika a stavebnictví. 

V současné době je celý pozemek parc. č. 1961/56 pronajatý Zemědělskému družstvu Milevsko 

(dále ZD), se sídlem Velká. ZD by uvedenou výměru uvolnilo, neb se jedná i dle sdělení ZD 

Milevsko, o málo úrodnou a špatně využitelnou půdu. Mezi městem a ZD by byl uzavřen 

dodatek k nájemní smlouvě. Místopředseda představenstva ZD Milevsko referentce OISM 

osobně sdělil, že výše uvedenou výměru uvolní. Informaci zašle písemně  e-mailem. Uzavřením 

dodatku a snížením výměry se sníží výnos z pronajatého pozemku pro ZD Milevsko o částku 

ve výši 261 Kč. 

Vyjádření dotčených odborů: 

Odbor životního prostředí:  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá námitek k pronájmu části pozemku parc. č. 

1961/56 v k. ú. Milevsko, druh pozemku orná půda (vyznačeno v příloze). Záměr firmy Polata, 

s.r.o. bude podléhat udělení souhlasu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Z hlediska ostatních složek životního prostředí nemáme k projednávanému záměru 

připomínky. 

Odbor regionálního rozvoje:  

Silniční správní úřad:  

K záměru nemáme připomínky. 

Územní plánování: 

ORR sděluje, že v současně platném i nově připravovaném Územním plánu Milevsko je 

pozemek parc. č. 1961/56 v k.ú. Milevsko součástí ploch s funkčním využitím VL – plocha 

výroby a skladování. ORR souhlasí s pronájmem části pozemku p.p.č. 1961/56 dle 

předloženého návrhu. 

 

Vypracovala, dne: Kateřina Schorníková, 14.03.2023 

 

 


