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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  03             dne 04.02.2019             OISM031906R 

 

Pronájem části pozemku v lokalitě „Souhrádka“, v k. ú.  Milevsko – 

ukončení záměru  
 

 

 

Důvodová zpráva: 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely parc. č. 44/1 o výměře 1174 m
2
, v k. ú. 

Milevsko. Pozemek se nachází v lokalitě „Souhrádka“.  

Město Milevsko obdrželo od fyzické osoby, bytem nám. E. Beneše, 399 01 Milevsko  žádost  

o  pronájem části pozemku parc. č. 44/1 ve výše uvedené lokalitě, v k. ú. Milevsko.  

V žádosti uvádí, že má pronajatý byt v bytovém domě (Růžek) po zemřelých prarodičích. 

Původní nájemce měl pronajatou část pozemkové parcely parc. č. 44/1 v zadním traktu 

bytového domu Růžek, lokalita ulice Souhrádka, a to o výměře 122 m
2
.  

Fyzická osoba požádala město o pronájem části pozemku parc. č. 44/1 o výměře  68 m
2
 s tím, 

že by chtěla zachovat vysázené trvalé rostliny a keře po prarodičích, Za pronájem nabízí 

městu 1 Kč za 1 m
2
 a rok. Pro sjednocení doby pronájmu s ostatními nájemci pozemku parc. 

č. 44/1 bude záměr vyhlášen na dobu určitou do 31.03.2020.  

Na zbývající část výše uvedeného pozemku po zemřelém nájemci o výměře 54 m
2
 vyhlásilo 

město záměr na pronájem na dobu určitou do 31.03.2020.  

Odbor investic a správy majetku doporučil vyhlásit záměr pro fyzickou osobu na část 

pozemkové parcely parc. č. 44/1 o výměře 68 m
2
, na dobu určitou do 31.03.2020                            

a doporučil vyhlásit záměr na pronájem části výše uvedeného pozemku  o výměře                  

54 m
2
 na dobu určitou do 31.03.2020 s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce a na 

elektronické úřední desce po dobu nejméně dvou měsíců. 

Po projednání v Radě města Milevska dne 07.01.2019 byl usnesením č. 05/19 vyhlášen záměr 

na pronájem výše uvedeného pozemku pro fyzickou osobu a všeobecný záměr na pronájem 

zbývající části pozemku. 

Záměr byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce dne 11.01.2019 pro 

fyzickou osobu a sejmut byl dne 28.1.2019.  

Na vyhlášený záměr nebyly Odboru investic a správy majetku doručeny žádné připomínky 

ani jiné nabídky. 

___________________________________________________________________________  

 

Zpracovatel, datum: Jiřina Kortanová, Kateřina Schorníková, 28.01.2019 

 

 

 


