
Město Příbram
' Odbor : správy majetku
Název bodu jednání:
Záměr výkupu pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory

Předkládá: Rada města Příbram
W

Zpracovala: Bc. Zaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Pro j_ednáni ZM
i dne: 17.6.2019

Projednáno: v Radě města Příbram dne 27.5.2019, č. usn. 542/2019
Text usnesení RM: Rada města
I. doporučuje ZM
schválit záměr výkupu pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory, který je ve vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111.

II. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.6.2019.

Napsala: Jana Říčařová

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje - neschvaluje
záměr výkupu pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory, který je ve vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111.

Důvodová zpráva:
V roce 2011 požádalo město Příbram o bezúplatný převod pozemků p. č. 677/6 o výměře 21 m'
(ostatní pbcha/ostatni komunikace) a p. č. 677/7 o výměře 15 m' (ostatní pIocha/ostatnI komunikace),
oba v katastrálním území Březové Hory, Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových, ičo 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha - Nové Město (dále jen ÚZSVM).
později bylo městu Příbram ÚZSVM sděleno, že bezúplatný převod pozemků nelze do vlastnictví
města Příbram realizovat z důvodu, že se nejedná o místní komunikaci, ale o účelovou, a že se bude
v tomto případě pravděpodobně jednat o prodej pozemků.
V roce 2014 obdrželo město Příbram sdělení ÚZSVM o tom, že vzhledem k probíhajÍcÍm cIrkevnIm
restitucím bude vyřizováni ostatních žádostí úřadem pozastaveno a další navrhovaný postup bude
městu Příbram oznámen.
V únoru 2019 ÚZSVM zaslal sdělení, že vzhledem ke skutečnosti, že na pozemek p. č. 677/6 v k. ú.
Březové Hory byla v nedávné době uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřIzeni věcného břemene
zřízeni energetické stavby, nelze tento pozemek v současné době převádět (převod bude možné
uskutečnit po zápisu nového věcného břemene do veřejného seznamu, či po uplynutí lhůty stanovené
pro realizaci energetické stavby).
U pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory požádal ÚZSVM o sdělení, zda i nadále trvá zájem města
Příbram o koupi, z tohoto důvodu je předkládán tento materiál.

V případě, že bude záměr výkupu pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory zastupitelstvem města
schválen, zadá ÚZSVM znalecký posudek, kterým bude stanovena výše kupní ceny. Poté bude
materiál znovu předložen k projednáni v příslušném orgánu města.

Vyjádřeni Odboru investic a rozvoje města:
Odbor výkup pozemků doporučuje, jedná se o stávajÍcÍ pozemky včleněné do sItě místních
komunikaci, které tvoří veřejné prostranství. Pozemky se dle ÚPO nachází v ploše tzv. ploch
veřejných prostranství (PVP). Pozemky se nachází v poddolovaném území. Dále pozemek p. č. 677/6
v k. ú. Březové Hory se nachází v prostoru veřejně prospěšné stavby Struh S 10 - Spodní
vokačovský rybník - Ševčinský důl.

Samostatné odděleni silničnIho hospodářství:
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z hlediska dopravních zájmů doporučuje oddělení výkup pozemků. Pozemky nejsou uvedeny
v obecně závazné vyhlášce města č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
jako pozemky, za jejichž zvláštní užIvánI se vybírá místní poplatek.

Komise pro realizaci majetku města Příbram dne 13.5.2019:
Komise doporučuje schválit záměr výkupu pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory, který je ve
vlastnictví České republiky, přislušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupováni státu ve
věcech majetkových, IČO 69797111.

Stanovisko Odboru správy majetku:
Odbor výkup pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory, s ohledem na kladné vyjádření příslušných
odborů, doporučuje. Předmětný pozemek se nachází v zahrádkářské kolonii ,,Baník".
případný záměr výkupu pozemku p. č. 677/6 v k. ú. Březové Hory bude předložen k projednání
v orgánech města Příbram až po sdělení ÚZSVM, že převod pozemku je možný

Přílohy
l) situační snímek, ortofotomapa
2) dopis ČR ÚZSVM ze dne 6.2.2019
3) vyjádření Odboru investic a rozvoje města, vyjádření Samostatného oddělení silničnIho
hospodářství

2



4&/14 \ 405/30

Ĺ,í!? '""" K.ú. Březové Ho'y j,;;"9 &f(jd/ó h u "
" 4'5/2 , \3 ""

. Q. CL415/ l 4OM3 406,'8
Ke Stadionu 663/'4 . 434 2 414, 18

3 " 434/1 132 Oj
414/19 ér" a. " EB

..226 406/4 O 1137"""
665/10 W133 " , --

40619 406 ?4
CL CL

Q., 241 19'0 Q- , 406í5
426 6 414, 1 1128 406t

a ,, , 4&/,5b C>^'"' 4&/10 '427 414 2 Q.
,, Q. 1138120 l 414 14 Q-l 406/70

406 6
Q-

1'8 4%19 ,,,:' "::° ""í;,,, ,&,,,ýj í9j>""'

,,,,Ra, &' Z lŠ q "b
414 16 407 6

Q, Q, CL, 112'"-Ej 428/11 414/5 1123 414r12
q

CL,
112' CL 414r13"*5ťj Q,, 414/6

428 12 '-- ,, "
42%4 "2327

CL
Q., 15114&/8 408428 5 428 13 q_ q,

e' ""°, 2 ? '"" '

\ "
'"""

,{? __-'13
1116 ""ěj -208 1124' O S' 413í17

Q- &t-" '

428/6 ,b' Q,

22/9c- 413/1
41918

42Ž,7 ríj 4?i/9 20,, " ' "iíj 3É59

.CL Q, · 338
,5.,Z., 413ÁĹj Q.l

'"°"" b I!?'
,

'"""'" sjj "' ': Q
428 .13 32' 2336 C> CL

l ' CL, CL 2408 411/1
413 12 413,'20 .

Q, ' 677/" O 342
341/5, O 34i/4' ·413/9 (> Q-l Q-

48/3

l Q-l 413, 14 l 413,'21 6k:41/7. "' l, 341/1 ,.,443 39413 " "413 24 - L "
\ - 0

q, 1"08 . '". "

.- 0" " šíj """"Q- "" Q-l 1112 CL 5 CL,
413,2 Q- 413 13 413/76 . 21//47 . 204 '

' '/36 41:13/28 Q? 533i2

Q,, C> Ď "L"'f3_ . y ' " 7
4134 CL, Si\/1 %_ 27, CL

" l &13/21 Q- 413r15 , '> Q-, 521/19 '\413 37 413/8 1|\9 " '""/31- ¢,0 521, 17 " Cj,i\|

7> 41,y

6lŕ lt ' , : rj , ,, si\l q_ " q,,
q. ' g .. O" 521/16 52Lt20

-

44Ý59 Q

q_ 413/7

Á'.

. 413/6 , ,

l _ \" " c,1 521/190 \

\ bŇ ·, .\ C " "
Q. .l'

J 443/33 44&34 " ' ' 'í A l "

, j.- . š' LEGENDrCV ästň/ctv/ pozemků ,O ,, ) ( O"
l2' ' \<t město Pň"bram:43 32 - S¢
C

448/, ČR ÚZSVM - předmětný pozemek "
521/8

<

,g, ,/'/ 4 "





ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽĹ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PŘÍBRAM,
NÁM. T. G. M. 145, 261 01 PŘÍBRAM

1255/SPB/2019-SPBM

Město Příbram váš dopis zn..
Tyršova 108 přijato dne:
26101 Příbram naše č.j.: uzsvm/spb/1116/2019-spbm

vyřizuje: Kopecký jan, Ing.
ÚTVAR: 2125

TELEFON: +420 318 471 242
E-MAIL: Jan.Kopecky2@uzsvm.cz
DAT.SCHRÁNKA: 4bdfš4u

DATUM: 6. 2. 2019

Zádost o sdělení

Vážení,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových eviduje nadále Vaši dřívějšI žádost o
odkoupení pozemků p.č. 677/6 a p.č. 677/7 v k.ú. Březové Hory.
Vzhledem ke skutečnosti, že na pozemek p.č. 677/6 byla v současné době uzavřena smlouva o
smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene, zřízení energetické stavby, nelze tento pozemek
nyní převádět."Převod bude možné uskutečnit po zápisu nového věcného břemene do veřejného
seznamu, či po uplynutí lhůty stanovené pro realizaci energetické stavby.
Ohledně pozemku p.č. 677/7 Vás žádáme o vyjádřeni zda nadále trvá Váš zájem o jeho
odkoupeni.

S pozdravem

Ing. Milan Voříšek
ředitel odboru Odloučené pracoviště Příbram
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MĚSTO PŘÍBRAM
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor investic a rozvoje města

a Tyršova 108, 261 19 Příbram l, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pňbram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, lČ: 00243132

VÁŠ DOPIS:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO jEDNACÍ: MeUPB 15266/2019/OIRM/OddRM/Ha

VYŘIZUjE:
TEL/FAX:
E-MAIL:

Libuše Hálová
318 402 576
libuse.halova@pribram.eu

Městský úřad Příbram
Odbor správy majetku
Oddělení majetkoprávní
jana Říčařová

DATUM: 27.02.2019

Pozemky p. č. 677/6 a p. č. 677/7 v kat. území Březové Hory - vyjádřeni

Dne 11.02.2019 jste nás požádali o vyjádřeni k žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, úp Střední Čechy, Odbor OP Příbram, nám. T.G.M. 145, Příbram l, kterou
prověřuje případný zájem města Příbram o pozemky p. č. 677/6 a p. č. 677/7 oba v katastrálním území
Březové Hory.

K Vaší žádosti o vyjádření sdělujeme:

Pro správni území města Příbram je schválena územně plánovací dokumentace, a to Územní plán
Příbram (ÚP), který schválilo Zastupitelstvo města Příbram dne 18. 06. 2018, usn. č. 1006/2018/zm, který
nabyl účinnosti dne 17. 07. 2018.

Předmětné pozemky p. č. 677/6 a p. č. 677/7 oba v k. ú. Březové Hory se nachází v ploše dle ÚP - tzv.
plochy veře/hého prostranství (PVP). Pozemky se nachází na poddolovaném území.

Pozemek č. 677/6 k. ú. Březové Hory se nachází dle Územního plánu města Příbrami v prostoru veřejně
prospěšné stavby Struh S 10 - Spodní vokačovský rybník - ševčinský důl.

jelikož se jedná o stávajÍcÍ pozemky včleněné do sItě místních komunikaci, které tvoří veřejné
prostranství, doporučujeme výkup předmětných pozemků p. č. 677/6 a p. č. 677/7 oba v k. ú. Březové
Hory.

S pozdravem
MĚSTSKÝ ŮŔAĽ

P

Libuše álová
referentka oddělenI rozvoje města
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Tyršova 108, 261 19 Příbram l, tel.: 318 402 211, flax: 318 498 277, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, lČ: 00243132

MeUPB 15266/2019váš dopis zn' 268/2010 OSM/oddmaj/ŘIč

SPIS. ZNAČKA: SZ MeUPB 83428/2010
ČÍSLO jEDNACÍ: MeUPB 25302/2019/SOSHlZd

Odbor správy majetku
VYŘIZUjE:
TEL/FAX:
E-MAIL:

Ing. Simona Žďánská
318 402 525
simona.zdanska@pribram.eu

DATUM: 07.03.2019

Vyjádření ke koupi pozemků od ČR ÚZSVM

Na základě žádosti OSM o vyjádření k možnosti odkoupeni pozemků parc.č. 677/6 a 677/7 v k.ú. Březové
Hory, Vám sdělujeme:
Z hlediska dopravních zájmů doporučujeme odprodej výše uvedených pozemků.

Pozemky parc.č. 677/6 a 677/7 v k.ú. Březové Hory jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce města č.
1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství jako pozemek, za jehož zvláštni užíváni se
vybírá místní poplatek.

Ing. S'mona Ždáns
referent Samostatného odděleni silničnIho hospodářství
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