
Město Milevsko 

Městský úřad Milevsko, Odbor investic a správy majetku 

Čj: MM 17299/2017 

V Milevsku 09.05.2017 

 

 

Město Milevsko  

v souladu s usnesením Rady města Milevska č. 182/17 ze dne 03.05.2017 zveřejňuje 

 

záměr změnit nájemní smlouvy z doby určité                                                                                  

na dobu neurčitou s výpovědní dobou šestiměsíční 

                                                                                            

- nájemní smlouvu uzavřenou dne 30.06.1992 na předmět nájmu: prostor sloužící podnikání      

č. 101 v čp. 67 nám. E. Beneše Milevsko (budova je součástí pozemku parc. č. st. 119/1, 

nacházejícího se v katastrálním území Milevsko, který je zapsán na LV č. 3375 u 

Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek, klasifikační třída 

ukazatele energetické náročnosti budovy - E) - provozování obchodní a administrativní 

činnosti, bankovní činnosti a služeb nájemcem MONETA Money Bank, a.s., se sídlem v 

Praze, IČ: 25672720,  

- nájemní smlouvu uzavřenou dne 18.06.2007 na předmět nájmu: část nebytového prostoru              

č. 101 s podlahovou plochou 13,24 m
2
 v čp. 1380 B. Němcové Milevsko (budova je součástí 

pozemku parc. č. st. 1649/1, nacházejícího se v katastrálním území Milevsko, který je zapsán 

na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek, klasifikační 

třída ukazatele energetické náročnosti budovy - C) – uskladnění zahradnického nářadí 

nájemcem L. P. z M. 

 

Záměr se vyhlašuje zveřejněním na úřední desce na nám. E. Beneše čp. 6 v Milevsku, 

na internetových stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.cz (úřední deska - záměry 

obce nebo podnikání a rozvoj – pronájmy, prodej, směny). 

K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně v zalepené obálce označené 

heslem „VŘ – nájem NP č. 101 v čp. 67 a č. 101 v čp. 1380 “ (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 25.05.2017 do 11:00 hod.   

Kontaktní osoba vyhlašovatele ve věcech záměru: Marcela Heroutová, 382 504 231, 

marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz 

Kontaktní osoba vyhlašovatele ve věcech technických: Marcela Suchanová, 382 504 232, 

marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz. 

    

 

 

 

Ing. Ivan Radosta, v.r. 

starosta města 
 

razítko města 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.05.2017 

Sejmuto z úřední desky dne: 25.05.2017 
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