
Město Milevsko 
Městský úřad Milevsko, Odbor investic a správy majetku 

Č.j. MM 20624/2018 

V Milevsku dne 11.06.2018 

 

 

Město  Milevsko 

v souladu s usnesením Rady města Milevska č.203/18 ze dne 06.06.2018 

zveřejňuje 
 

 

záměr  
                                                                                            

prodloužit  nájemní smlouvu, uzavřenou dne 25.07.2008, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného 

dne 15.10.2009 a dodatku č. 2, uzavřeného dne 29.12.2010 na pronájem pozemkové parcely 

parc. č. 1591/1 o výměře 3709 m2, pozemkové parcely parc.č. 1591/5 o výměře 597 m2                  

a pozemkové parcely parc. č. 1591/6 o výměře 4270 m2,  nacházející se v katastrálním území 

Milevsko,  zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště 

Písek 

 

nájemci  Českému zahrádkářskému svazu – základní organizaci Milevsko., se sídlem                     

J. K. Komenského 1130, 399 01 Milevsko 

 

Nájem se uzavírá na dobu určitou  10 let, a to od 01.08.2018 do 31.07.2028.  

 

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 - záměry města – pronájmy, prodej, směny).  

K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně v zalepené obálce označené heslem: „Prodloužení 

nájmu pozemkové parcely parc. č.1591/1 o výměře 3709 m2, pozemkové parcely parc. č. 

1591/5 o výměře 597 m2 a pozemkové parcely parc. č. 1591/6 o výměře 4270 m2, v k. ú. 

Milevsko, uzavíraného na dobu určitou 10 let Českému zahrádkářskému svazu – ZO 

Milevsko, se sídlem J. A. Komenského 1130, 399 01 Milevsko “. Vyjádření ( s přesnou 

adresou odesílatele) doručte na adresu: Městský úřad Milevsko,  nám. E. Beneše 420, 399 01 

Milevsko nebo  osobně na podatelnu úřadu nejpozději do dne  26.06.2018 do   14,30 hod.    

 

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

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

  

Ing. Ivan Radosta v.r.  

starosta města  

razítko obce 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.06.2018 

 

Sejmuto z úřední desky dne:     27.06.2018   

mailto:jirina.kortanova@milevsko-mesto.cz

