
 

 

Příloha k zápisu z jednání Komise pro realizaci majetku města dne 27.6.2022 

 
 

5. Návrh na prodej pozemku p. č. 3637/34 a části pozemku p. č. 3637/135 o výměře cca 23 m2, oba 

v katastrálním území Příbram 

6. Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 4246/51 v k. ú. Příbram 

7. Žádost o prodej pozemků p. č. 122/1 a p. č. 123/115, oba v k. ú. Brod u Příbramě 

8. Návrh na výkup pozemku p. č. 660/2 v katastrálním území Jerusalem 

9. Žádost o prodej pozemků p. č. 573/18 a p. č. 573/25, oba v katastrálním území Příbram 

   - komise doporučuje předmětné pozemky prodat obálkovou metodou za minimální cenu 

     dle znaleckého posudku 

10. Žádost o prodej části pozemku p. č. 419/7 a části pozemku p. č. 500/2, oba v k. ú. Lazec 

11. Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/93 o výměře cca 12 m2 v katastrálním území Březové 
Hory 

12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/36 v katastrálním území Březové Hory 

13. Žádost spolku Příbramští betlémáři, z.s., o uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v budově č. p. 
106, Příbram I, ul. Tyršova 

14. Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu komunikace a příslušenství, včetně uzavření 
smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 85/115 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 225 m2 , části 
pozemku p. č. 79/1 o výměře cca 117 m2 z celkové výměry 611 m2 , části pozemku p. č. 295/2 o 
výměře cca 8 m2 z celkové výměry 3587 m2 , části pozemku p. č. 79/85 o výměře cca 10 m2 z celkové 
výměry 4069 m2 a jiné části pozemku p. č. 79/85 o výměře cca 27 m2 z celkové výměry 4069 m2 , vše 
v k. ú. Zdaboř 
 

 

V Příbrami dne 27.6.2022 

 

Zapsal: Ing. Jan Mára                                                     

Schválil: Bc. Petr Pintner 


