
  

Dohoda o změně hranice obcí 
 

Město Milevsko  
IČ: 00249831 
se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 
zastoupené starostou Ing. Ivanem Radostou 
 
a  
 

Obec Zhoř  
IČ: 00250287 
se sídlem Zhoř 40, 39901 Milevsko 
zastoupená starostkou Ing. Romanou Nohejlovou 
 
 
uzavírají podle § 26 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a po projednání s Katastrálním 
úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, tuto dohodu o změně obecní hranice obcí.  
 

Článek 1. 
Převod částí území 

 
Pozemky parc. č. 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58 a 408 v katastrálním území Klisín se stávají územím obce 
Zhoř a katastrálním územím Březí u Milevska.  
V důsledku této změny dochází ke změně celkové výměry katastrálního území Klisín – zmenšení 
výměry o 2,4662 ha a zvětšení katastrálního území Březí u Milevska o tuto výměru. Nová výměra k. ú. 
Klisín bude po změně 287,7 ha a výměra k. ú. Březí u Milevska bude 186,6421 ha. 
 

Článek 2.  
Nová hranice obcí 

 
Nově navržená hranice obce je vedena od severozápadního rohu pozemku parc. č. 408 v k. ú. Klisín 
jižním směrem po stávající hranici pozemků k jihovýchodnímu rohu pozemku parc. č. 52 v k. ú. Klisín, 
tak jak je zakresleno v Grafickém vyznačení nové hranice, které je přílohou této dohody.   
 

Článek 3. 
Zákonné podmínky uzavření dohody 

 
Dohoda byla projednána s Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek 
4. srpna 2017.  
Zastupitelstvo města Milevska schválilo tuto dohodu na svém jednání dne ……………., usnesením 
…………………...  
Zastupitelstvo obce Zhoř schválilo tuto dohodu na svém jednání dne …………...., usnesením 
……………..……  
Vlastníci pozemků se změnou souhlasí – viz příloha. 
 

Článek 4. 
Účinnost 

 
Tato dohoda nabývá účinnosti prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
byla dohoda schválena i druhým ze zastupitelstev města/obce, tj. dne …………………..  



 
 

Článek 5. 
Další ujednání 

 
Tato dohoda o rozsahu dvou stran byla vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran 
obdrží po podpisu této dohody jeden stejnopis. 
Uzavření dohody oznámí obec Zhoř Ministerstvu financí, příslušnému katastrálnímu úřadu a 
finančnímu úřadu. 
Smluvní strany prohlašují, že obsahu dohody rozumí, s dohodou se seznámily a že projev vůle, 
učiněný touto dohodou byl učiněn svobodně a vážně a na důkaz toho potvrzují autentičnost této 
dohody svými podpisy. 
 
 
 

Přílohy:  
1. Grafické vyznačení nové hranice mezi městem Milevskem a obcí Zhoř  
2. Souhlasy ostatních vlastníků dotčených pozemků 

 
 
 

V Milevsku ……………………….                                                 Ve Zhoři ………………………………  
 
 
 
………………………………..                                                                      ………………………………….  
město Milevsko                                                                              obec Zhoř  
Ing. Ivan Radosta                                                                            Ing. Romana Nohejlová 


