
Město Milevsko 

Městský úřad Milevsko, Odbor investic a správy majetku 

Č.j. MM 50787/2017 

V Milevsku 20.12.2017 

Město Milevsko zveřejňuje v souladu s usnesením Zastupitelstva města 

Milevska  č.   319 /17,  ze dne 13.12.2017 

z á m ě r   

prodeje pozemkové parcely parc. č. 1987/1 o výměře  114 m2 a části pozemkové parcely 

parc. č. 1981, dle geometrického plánu č. 3117-23/2017 označené jako pozemková parcela 

parc. č. 1981/2 o výměře cca 438 m2,  která je zapsaná na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního 

úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek pro obec Milevsko a katastrální území 

Milevsko 

 společnosti VEBA PLYN a.s., se sídlem Táborská 260, 399 01 Milevsko. 

Minimální cena pozemkových parcel bude ve výši 215  Kč   za 1 m2. 

Cena pozemků ve vlastnictví města Milevska určených k prodeji je stanovená znaleckým 

posudkem č. 3468-235-17, zpracovaným znalcem v obru ekonomika a stavebnictví paní                     

Ing. Zdeňkou Hrochovou dne 18.12.2017 v celkové výši 118.680 Kč.  

Jedná se o pozemky sousedící s nemovitostmi společnosti VEBA PLYN a.s. , které budou sloužit 

pro rozšíření firmy.  

Vyznačení části pozemkové parcely parc. č. 1981 o výměře cca 438 m2, v k. ú. Milevsko je 

součásti záměru.  

Záměr se zveřejňuje na úřední desce, nám. E. Beneše č. p. 6 v Milevsku a na elektronické 

úřední desce města Milevska  www.milevsko-mesto.cz ( úřední deska – pronájmy, prodej, 

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

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

označené: „Prodej pozemkové parcely parc.č. 1987/1 o výměře 114 m2 a části pozemkové 

parcely parc. č. 1981, dle geometrického plánu označené jako pozemková parcela parc. č. 

1981/2 o výměře cca 438 m2,  v k. ú. Milevsko společnosti VEBA PLYN a.s., se sídlem Táborská 

260, 399 01 Milevsko “ a uvedení přesné adresy odesílatele. Připomínky nebo nabídky musí 

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

předány osobně na podatelnu úřadu nejpozději do dne  04.01.2018  do   15,00   hodin.  

 

 

 

http://www.milevsko-mesto.cz/


Kontaktní osoba vyhlašovatele ve věcech záměru: Jiřina Kortanová, tel. 382 504 230,                                

e-mail:jirina.kortanova@milevsko-mesto.cz 

 

Ing. Ivan Radosta, v. r.  

starosta města 

 

 razítko obce 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   20.12.2017 

 

Sejmuto z úřední desky dne:        05.01.2018   

 

 


