
 
 

Příloha k zápisu z jednání Komise pro realizaci majetku města dne 11.01.2021 
 
 
5)   Žádost o prodej části pozemku p. č. 95/31 o výměře cca 118 m2 z celkové výměry 1019 m2   

      v katastrálním území Březové Hory 

 

6)   Nabídka prodeje pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v katastrálním území Příbram 

 

7)   Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/37 o výměře cca 368 m2 z celkové výměry 5677 m2  

      v katastrálním území Březové Hory 

 

8)   Žádost o prodej části pozemku p. č. 521/58, části pozemku p. č. 715/137 a části pozemku 

      p. č. 515/93, vše v katastrálním území Březové Hory 

 

9)   Návrh na směnu pozemků p. č. 347/1 a p. č. 348, oba v katastrálním území Lazec za 

      pozemky p. č. 4246/51 a p. č. 4233/88, oba v katastrálním území Příbram 

 

10) Žádost o prodej pozemků p. č. 1389/39, p. č. 1394, p. č. 1395/96, vše v katastrálním území  

      Příbram 

 

11) Žádost o prodej pozemku p. č. 4110/2 a pozemku p. č. 4116/6, oba v katastrálním území   

      Příbram 

 

12) Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram a katastrální území Žežice 

 

13) Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu komunikace dle RP Žežice a o výpůjčku  

      částí pozemků v k.ú. Žežice po dobu stavby 

 

14) Výkup pozemků p.č. 2580/34 a p.č. 2988, oba v k.ú. Příbram 

 

15) Žádost o uzavřeni smlouvy o právu provést stavbu příjezdové komunikace ke stavbě 

      rodinného  domu a o výpůjčku pozemku p.č. 4505/107 v k.ú. Příbram po dobu stavby 

 

16) Návrh záměru pronájmu prostoru v objektu Příbram VI – Březové hory, č. p. 653 (bývalé  

      strojovny Dolu Marie) 

 Komise doporučuje s divadlem A. Dvořáka vstoupit v jednání ohledně nabídky jiných 

vhodných prostor. 

 

17) Žádost o prodej pozemku p. č. 2738/1 v katastrálním území Příbram 

 

V Příbrami dne 11.01.2021 

Zapsal: Ing. Jan Mára                                                 Schválil: Bc. Petr Pintner 


