
 
 

Příloha k zápisu z jednání Komise pro realizaci majetku města dne 16.11.2020 
 
 

5)   Dodatek č. 1 Statutu činnosti komise Rady města Příbram  

 
6)   1. Žádost o sepsání souhlasného prohlášení vlastníka pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram 
      2. Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram 
 
 
7)  Žádost o prodej části pozemku p. č. 74/9 o výměře cca 5 m2 z celkové výměry 197 m2  
       v katastrálním území Příbram 
 
 
8)  Žádost o prodej části pozemku p. č. 22/6 o výměře cca 38 m2 z celkové výměry 735 m2  

           v katastrálním území Zdaboř 
 Komise se shodla  a doporučuje směnu pozemku dle původní žádosti. 
 
9)  Žádost  o prodej  části  pozemku  p. č. 13/1 o výměře cca 72 m2  z celkové výměry 266 m2 a  
      části pozemku p. č. 13/2 o výměře cca 6 m2 z celkové výměry 294 m2, oba v katastrálním    
      území Lazec 
 
 
10)  Žádost  o  prodej  části  pozemku  p. č. 95/34  o  výměře  cca 32 m2  z  celkové  výměry 
       1078 m2 v katastrálním území Březové Hory 
 
 
11)  Žádost o prodej dvou částí z pozemku p. č. 67/119 v katastrálním území Březové Hory 
 
 
12)  Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v katastrálním území Příbram 
 

13) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 2520/1, části pozemku p. č. 2545/1 a části pozemku  

      p. č. 2545/2, vše v katastrálním území Příbram 

 

14) Žádost o propachtování pozemku p. č. 4172/211 a pozemku p. č. 4170/86, oba v katastrálním 

      území Příbram 

 

15) Žádost o zvýšení nájemného za pozemky p. č. 100/5 a p. č. 101/19, oba v katastrálním území  

      Žežice 

Komise doporučuje výkup pozemku 101/19 v k.ú. Žežice 

 

16)  Oznámení ČR ÚZSVM o prodeji pozemků p. č. 3073, p. č. 3074 a p. č. 3075, vše  

          v katastrálním území Příbram formou elektronické aukce 

 

17) Žádost o prodej pozemku p.č. 319/2 v katastrálním území Březové Hory. 

18) Návrh na bezúplatný převod  částí pozemků p.č. st. 58/7, p.č. 592/5, p.č. 593/2, p.č. 594/4 a 

pozemku p.č. 593/1, vše v k.ú. Březové Hory, do majetku města  



 
 

19) Návrh na uzavření kupní smlouvy o odkoupení části pozemku p.č. 350/1, k.ú. Dubno, dvou 

částí pozemku p.č. 60/1 a pozemku p.č. 93, oba v k.ú. Bytíz, se zřízením věcného břemene 

uložení kameniva odvalu a věcného břemene cesty 

 

20 Žádost o navýšení finančních prostředků z rozpočtu města na spolufinancování 

plánovaného investičního záměru spolku SK SPARTAK Příbram  

 

 

 

 

V Příbrami dne 16.11.2020 

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


