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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  07             dne 25.03.2019                          OISM071903R 

 

Darování  části pozemků v ul. Masarykova – kruhový objezd,                                  

v k. ú. Milevsko -  ukončení záměru                                
 

 

Důvodová zpráva: 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely parc. č.1945/2 o výměře 605 m
2
, vedené 

v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, zeleň a pozemkové parcely parc.č. 1991/3                

o výměře 2296 m
2
, vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Milevsko.   

Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice je vlastníkem 

pozemkové parcely parc. č. 1609/2 o výměře 27984 m
2
, vedené v katastru nemovitostí jako 

ostatní plocha, silnice, v k. ú. Milevsko  

Město Milevsko zrealizovalo v roce 2017 kruhový objezd na konci ulice Masarykova, 

směrem na Petrovice.    

Městu Milevsku byla předložena Jihočeským krajem darovací smlouva, kterou se bezúplatně 

převedou do vlastnictví města části pozemkové parcely parc. č. 1609/2, a to dle 

geometrického plánu č. 3171-1067/2017 díl „a“ o výměře 42 m
2
, který bude sloučen do 

pozemkové parcely parc. č. 5/2,  díl „e“ o výměře 15 m
2
, který bude sloučen do pozemkové 

parcely parc. č. 1945/2, díl „j“ o výměře 43 m
2
, který bude sloučen do pozemkové parcely 

parc. č. 1991/5   a  díl „b“  o výměře 30 m
2
, který bude sloučen do pozemkové parcely parc.   

č. 2007/3, v k. ú. Milevsko.  

Město Milevsko bezúplatně převede Jihočeskému kraji České Budějovice formou daru část 

pozemkové parcely parc. č. 1945/2, dle geometrického plánu č. 3171-1067/2017 díl „d“           

o výměře 55 m
2
, který bude sloučen do pozemkové parcely parc. č. 1609/2 a část pozemkové 

parcely parc. č. 1991/3 díl „h“ o výměře 108 m
2
, který bude sloučen do pozemkové parcely 

parc.č. 1609/2,  v k. ú. Milevsko.  

Město Milevsko daruje Jihočeskému kraji části dvou pozemků o celkové výměře 163 m
2
                 

a Jihočeský kraj daruje městu části pozemku 1609/2 o celkové výměře 130 m
2
, v k. ú. 

Milevsko. 

Po projednání v Radě města Milevska dne 17.12.2018 usnesením č. 458/18 bylo doporučeno 

postoupit záležitost Zastupitelstvu města Milevska ke schválení vyhlášení záměru. 

Zastupitelstvo města Milevska dne 13.02.2019 usnesením č. 38/19 schválilo vyhlášení záměru 

na darování části výše uvedených pozemků. Záměr byl vyvěšen na úřední desce a 

elektronické úřední desce 20.02.2019  a sejmut byl dne 08.03.2019. Na vyhlášený záměr 

nebyly Odboru investic a správy majetku doručeny žádné připomínky. 

 ___________________________________________________________________________  

 

Zpracovatel, datum: Jiřina Kortanová, Kateřina Schorníková, 11.03.2019 

 

 

 

 


