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Mesto Príbram Pro jednání ZM

, Odbor správy majetku Dne 16.12.2019
Název bodu jednání:
Žádost o prodej pozemku p.c. 3740 a cásti pozemku p.c. 3737/72, oba v k.ú. Príbram

Predkládá: Rada mesta Príbram

Zpracovala: Bc. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno: v Rade mesta Príbram dne 29.10.2019, c. usn. 1046/2019

Text usnesení RM:
Rada doporucuje ZM

l) schválit revokaci usneseni Zastupitelstva mesta Príbram c. 61/2018/ZM ze dne
17.12.2018,

2) schválit prodej pozemku p.c. 3740, o výmere 286 m', za cenu 770 Kc/m' a cásti pozemku
p. c. 3737/72, o výmere cca 3511 m' z celkové výmery 6866 m' dle situacního snímku,
který je pnlohou tohoto materiálu, za cenu 770 Kc/m', oba v katastrálním území Príbram,
do vlastnictví spolecnosti PRORESTA, s. r. o., se sídlem Evropská 678, 261 01 Príbram Il,
ICO: 47541121, s tím, že kupujicí uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckých
posudku v celkové výši 5.500,00 Kc a prebírá práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z pachtovní
smlouvy c. A 1106/OSM/2015 uzavrené dne 20.12.2016 mezi propachtovatelem mestem
Príbram a pachtýrem Zemedelským družstvem se sídlem v Dlouhé Lhote, ICO: 47048336,
jejímž predmetem je mimo jiné i pozemek p. c. 3737/72 v k. ú. Príbram.

Napsala: Ing. Dagmar Kesslová

. .Navrhy na usneseni:
ZM
schvaluje - neschvaluje

I. revokaci usnesení Zastupitelstva mesta Príbram c. 61/2018/ZM ze dne 17.12.2018,

||. prodej pozemku p.c. 3740, o výmere 286 m', za cenu ......... Kc/m' a cásti pozemku p. c. 3737/72,
o výmere cca 3511 m' z celkové výmery 6866 m' dle situacního snímku, který je prílohou
predloženého materiálu, za cenu ...... ....... Kc/m2, oba v katastráln im území Príbram, do vlastnictví
spolecnosti PRORESTA, s.r.o., se sídlem Evropská 678, 261 01 Príbram ll, ICO 47541121, s tím, že
kupujÍcÍ uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckých posudku v celkové výši 5500,- Kc
a prebírá práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z pachtovní smlouvy c. A 1106/OSM/2015 uzavrené dne
20.12.2016 mezi propachtovatelem mestem Príbram a pachtýrem Zemedelským družstvem se sídlem
v Dlouhé Lhote, ICO 47048336, jejímž predmetem je mimo jiné i pozemek p.c. 3737/72 v k.ú. Príbram.

Duvodová zpráva:
Žadatel:
spolecnost PRORESTA, s.r.o., sídlo Evropská 678, 261 01 Príbram ll, ICO: 47541121.

Predmet žádosti:
prodej cásti pozemku p. c. 3737/72, orná puda, o výmere cca 3511 m' z celkové výmery 6866 m'
a pozemku p.c. 3740, orná puda, o výmere 286 m', oba v k. ú. Príbram.

Úcel žádosti:
využiti pozemku za úcelem rozšíreM možnosti skladováni.

Zastupitelstvo mesta projednalo puvodní žádost spolecnosti PRORESTA, s.r.o., dne 17.12.2018,
a usnesením c. 61/2018/ZM schválilo prodej celého pozemku p. c. 3737/72, o výmere 6866 m', za
cenu 770,- Kc/m' a celého pozemku p.c. 3740, o výmere 286 m', za cenu 770,- Kc/m', oba
v katastrálním území Príbram, do vlastnictví spolecnosti PRORESTA, s.r.o.. Spolecnost od zacátku
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nesouhlasila s cenou, na oznámeni usnesení písemne reagovala až dne 7.5.2019 s tím, že koupe
celé výmery za stanovenou cenu 770,- Kc/m' je nad její financní možnosti a žádá tedy o menši
výmeru za cenu vyp|ývajÍcÍ z prvního znaleckého posudku, tedy 700,- Kc/m'. Nove žádá spolecnost
proresta s.r.o. o prodej celého pozemku p.c. 3740 a cásti pozemku p.c. 3737/72 tak, jak bylo
predjednáno dne 27.2.2019 na schuzce s architektem mesta, který vymezil akceptovatelnou velikost
odkupované plochy proto, aby mestu zbyla ješte smysluplná plocha k budoucímu využití.

Protože spolecnost PRORESTA s.r.o. žádá o menší výmeru pozemku s tím, že navrhuje puvodne
stanovenou cenu 700,- Kc/m', a ne cenu kontro|niho tretího znaleckého posudku ve výši 770,- Kc/m',
je nutná revokace usnesení Zastupitelstva mesta Príbram c. 61/2018/ZM ze dne 17.12.2018.

Historie žádosti: spolecnost PRORESTA, s.r.o. puvodne žádala v roce 2017 o koupi pouze pozemku
p.c. 3737/72 za cenu 100,- Kc/m', poté svou žádost doplnila dne 16.5.2018 o žádost o odkoupeni
i sousedního pozemku p.c. 3740 v k.ú. Príbram, který s nemovitostmi ve vlastnictví spolecnosti
i žádaným pozemkem tvorí jeden celek. Velmi se ale lišila cena nabízená spolecností a stanovená
znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek zadaný OSM
a vypracovaný Ing. Rudolfem Štepánkem dne 9.2.2018 pod c. 3937-15/18, stanovil obvyklou cenu
pozemku p.c. 3737/72 v k.ú. Príbram na 700,- Kc/m'. Vedení spolecnosti PRORESTA, s.r.o.
zduraznilo opakovane své další predpokládané výdaje s vyjmutím pozemku ze zemedelského pudního
fondu, ochranné pásmo nadzemního vedeni VN i pachtovní smlouvu a nemožnost prístupu na své
pozemky pro mesto Príbram. Nabídlo za pozemky cenu 2.503.200,- Kc, tedy 350 Kc/m', dle vlastního
znaleckého posudku, vypracovaného Petrem Lázinkou dne 7.5.2018 pod c. 5085/12/2018, který
stanovuje obvyklou cenu pozemku v dané lokalite na 350,- Kc/m' a vzalo na vedomí, že pro nezávislé
urcení obvyklé ceny pozemku bude vyžádán tretí znalecký posudek.
Odbor správy majetku zadal vypracování tohoto znaleckého posudku Ing. Pavlu Pechovi. Ten stanovil
ve znaleckém posudku 2139/102/2018, ze dne 15.8.2018, obvyklou aktuální cenu pozemku
p. c. 3737/72 a p.c. 3740 v k.ú. Príbram na 770,- Kc/m', tedy celkovou cenu za oba predmetné
pozemky na 5 507 040,- Kc.

Z priložené korespondence je zrejmé, že spolecnost s cenou urcenou znalcem nesouhlasila.

Pozemek p.c. 3737/72 v k.ú. Príbram je predmetem pachtovní smlouvy c. A 1106/OSM/2016 uzavrené
dne 20. 12. 2016 mezi mestem Príbram (propachtovatelem) a Zemedelským družstvem se sídlem
v Dlouhé Lhote (pachtýrem). zd se sídlem v Dlouhé Lhote s prodejem pozemku souhlasí.

Pozn. OSM: Spolecnost PRORESTA, s.r.o. požádala v mezidobí do vyrešení koupe pozemku,
z duvodu rozširování cinnosti spolecnosti a velké potreby dalšího prostoru pro rozvoj, o souhlas
s uzavrením smlouvy o podpachtu cásti pozemku p.c. 3737/72 v k.ú. Príbram, který byl schválen na
jednání Rady mesta Príbrami, dne 25.6.2018, c. usnesení 681/2018, a to do 28.2.2018. Smlouva
o podpachtu se Zemedelským družstvem se sídlem v Dlouhé Lhote byla uzavrena a spolecnost tuto
cást pozemku využívá. Prodlouženi podpachtovni smlouvy do 29.2.2020 bylo schváleno radou mesta
dne 1.4.2019, c. usn. 281/2019.

SOSH nemá námitek z hlediska dopravních zájmu k prodeji výše uvedených pozemku.

OIRM souhlasí s prodejem požadované cásti pozemku p.c. 3737/72 o výmere cca 3511 m'
a pozemku p.c. 3740 o výmere 286 m', oba v k.ú. Príbram. Oddelení prípravy a realizace projektu
sdelilo, že na predmetných pozemcích mesto Príbram v soucasné dobe nepripravuje žádnou
investicní akci.

S ohledem na shora uvedené je nutné konstatovat a zároven upozornit na to, že žadatelem
navrhovaná kupní cena je nižší, než je tretím posudkem stanovená cena obvyklá. Odbor správy
majetku poznamenává, že v souladu se zákonem o obcích mesto Príbram sjednává pri úplatném
prevodu majetku zpravidla cenu ve výši, která je v daném míste a case ocenení obvyklá, odchylka od
ceny obvyklé musí být zduvodnena. Povinnost oduvodnení odchylky jde-li o cenu nižší než obvyklou,
stanovila novela zákona o obcích - zák. c. 106/2016 Sb., a to spolecne se zakotvením výslovné
sankce absolutní neplatnosti pro neoduvodneni odchylky. Odchylka musí být oduvodnitelná, tedy
založená na legitimních, objektivních duvodech a tyto duvody musejí být prokazatelným zpusobem
zaznamenány. Zákon pritom nepožaduje, aby duvody pro odchylku byly výslovne deklarovány
v prijatém usnesení, takovýto postup je však doporucován proto, aby orgán schvalujÍcÍ uzavrení
smlouvy svým usnesením potvrdil naplneni konkrétních duvodu pro odchylku.
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Zámer prodat pozemek p.c. 3740 a cást pozemku p.c. 3737/72, oba v k.ú. Príbram, byl rádne vyvešen
na úrední desce Mestského úradu Príbram, a to v období od 22.8.2019 do 6.9.2019.

Komise pro realizaci majetku mesta dne 14.10.2019:
Kom ise doporucuje schválit revokaci usnesení Zastupitelstva mesta Príbram c. 61/2018/ZM ze dne
17.12.2018,
komise doporucuje schválit prodej pozemku p. c. 3740 o výmere 286 m' za cenu 770 Kc/m' a cásti
pozemku P. F 3737/72 o výmere cca 3511 m' z celkové výmery 6866 m' (dle situacního snímku) za
cenu 770 Kc m', oba v k. ú. Príbram, do vlastnictví spolecnosti PRORESTA, s.r.o., ICO: 47541121,
s tím, že kupujÍcÍ uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckých posudku v celkové výši 5.500 Kc
a prebírá práva a povinnosti vypývajIcI z pachtovní smlouvy c. A 1106/OSM/2015 uzavrené dne
20.12.2016 mezi propachtovatelem mestem Príbram a pachtýrem Zemedelským družstvem se sídlem
v Dlouhé Lhote, ICO 47048336, jejímž predmetem je mimo jiné i pozemek p. c. 3737/72 v k. ú.
Príbram.

Prílohy
l) Žádost
2) Smlouva o podpachtu
3) Souhlas ZD se sídlem v Dlouhé Lhote
4) Vyjádrení OIRM ze dne 4.9.2019
5) Vyjádrení SOSH ze dne 28.6.2018
6) Situacní snímek, ortofotomapa
7) E-mailová korespondence
8) Znalecký posudek c. 3937-15/18 od Ing. Rudolfa Štepánka ze
9) Znalecký posudek c. 5085/12/2018 od Petra Lázinky ze dne 7
10) Znalecký posudek c. 2139/102/2018 od Ing. Pavla Pecha ze

dne 9.2.2018
.5.2018
dne 15.8.2018
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PRORESTA, s.r.o.
Evropská 678, 261 01 Príbram ll
Tel.: +420 318 620 6Z4
GSM :+420 77F9íí'010
E-mail: me|muk(aShondapribmm= , vwvw.hondapnbramm

Spdecmst je upsaná v obchodním ne§s!rfku vedeném mestským šou¢em v Praze, oddil C, vLožica 25100

ŽÁDOST O ODKOUPENÍ POZEMKU VE VLASTNICTVÍ MESTA PRÍBRAM

ŽADATEL:

Firma:

Adresa:

TELEFON

E-MAIL

PRORESTA, S. r. O.

Evropská 678, 261 01 Príbram

melmuk@hondapnbram.cz

PREDMET ŽÁDOSTI:

Pozemek parcelní císlo 3740 (286 m2) a cást 3737/72 (3510,89 m2)
viz mapa príloha c. 1

Katastrální území Príbram

ZDUVODNENÍ ŽÁDOSTI:

Rozšírení areálu spolecnosti za úcelem uskladneni vozu. V tomto smeru již probehlo
jednání na odkup pozemku c.p. 3740 ve výmere 286 m a pozemku c.p. 3737/72
v celkové výmere 6866 m2.
Dukladne jsme zvážili naše možnosti investice a dospeli jsme ke stanovisku, že
pozemek jako celek, pri této cene za m2, je nad naše financní možnosti.
Z tohoto duvodu žádáme o odkup pozemku c. 3740 a 3737/72 ve "výmerách uvedených
v predmetu žádosti.
Predloženi ctvrtého znaleckého posudku se nám v tuto chvíli jeví jako irelevantní, ale
rádi bychom navrhli kompromis spocÍvajÍcL v akceptaci prvního znaleckého posudku,
tj. 700 Kc/m2, zadaného Mestem Príbram.

Zároven žádáme o zarazeni všech našich dosavadních pripomínek vcetne emailové
korespondence viz citace e-mailu ze 17.8.2018 ( v príloze) a nechat pmjednat v co
nejkratším termínu.

Predem dekujeme a jsme s pozdravem

V Pribramidne 7.5.2019

The power of dreams
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PRORESTA, s.r.o.
Evropská 678, 261 01 Príbram ll
Tel.: +420 318 620 674
GSM : +420 774 911 010
E-mail: mdmuk@hondapnbram.cz , www.hondapribram.cz
Spolecnost je zapsaná v obc%dúm vedeném mestským soudem v Pmze, odc9l C, v!ožkz 25t00

Prílohy: Kopie katastrálni mapy s vyznacením hranice požadovaného pozemku nebo jeho cásti

Emdbvá korespondence viz citace e-mailu ze 17.8.2018

The power of dreams
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PRORESTA, s.r.o.
Evropská 678, 261 01 Príbram íl
Tel.: +420 318 620 674
GSM : +420 774 911 010
E-mail: melmuk@hondapnbmm.cz , www.hondaQnbram.cz
Spckcnost je zzpsaná v obctodním ne,!striku vedeném mestským soudem v Preze, odcill C, v!cžka 25100

Príloha c. 2
Citace e-mailu ze 17.8.2018:

jako firma PRORESTA se shodneme, že ceny pozemku se v této lokalite reálne pohybují kolem
ceny 700,- /m2, pokud jsou napojeny na IS a mají pristup z veréjné komunikace. (j v nedávné
dobe Mesto takový pozemek prodávalo v této lokalite, kde vznikl nový prumyslový objekt).

Pokud tedy vezmeme v úvahu 700,- za m2 pri ploše 7,152m2, tak jsme na cene za pozemek ve
výši 5.006.400,-

Zároven mužeme konstatovat, že nejbližší prístupový bod na verejnou komunikaci je vzdálen ca
300m viz priložený snímek z mapy.

Za prédpokladu 4m komunikace by byla cena za prístupovou cestu pri obvyklé cene 1250,-/m2 x
1200m2, tj. náklad ca 1.500.000,- za kornunikaci.

Opet za predpokladu, že by se vyjednal odkup potrebných pozemku pro cestu v ploše 1200m2
(tedy došlo by ke shode všech vlastníku a spoluvlastnlku, což muže být nadlický úkol),

Budu opet zvažovat cenu obvyklou ve výši 700,-/m2, tak investice bude ca 840,000,- -
1.200.000,- (beru v úvahu výkup pouze cástí pozemku).

Z toho nám logicky investice do prístupové komunikace (nejbližší a nejkratšf možné) bude
vycházet na témer 2.700.000,-.

Záverem lze tedy objektivne posoudit, zda je námi nabízená cena vycházející z posudku Ing.
Lázinky 2.503.200,- s objektivní odchylkou ci nikoliv.

Dle mého názoru presne koresponduje s výše uvedenými skutecnostmi, tedy celková cena
pozemku se zajišteným prístupem by následne vycházela na 5.203.200,-,

Znovu zmíním koncensus mezi ca 12 ruznými vlastníky a spduvlastniky, za troufalého
predpokladu, že všichni budou souhlasného stanoviska s prodejem a cenou.

The povífer of dreams
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SMLOUVA
O PODPACHTU

Název: Zemedelské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhote
Sídlo: Dlouhá Lhota 82, 263 01 Dobríš
IC: 47048336

Zapsána v Obchodním rejstríku vedeném u Mestského soudu v Praze oddíl C vložka 25100
Zastoupená: Be. janem Karasem, predsedou predstavenstva
dále jen podpropachtovatel
na jedné strane

a
Název: PRORESTA s.r.o.
Sídlo: Evropská 678, 261 01 Príbram
lC: 47541121

Zastoupená: Davidem Melmukem, jednatelem
dále jen podpachtýr
na druhé strane

'b

uzavÍr'ajÍ
v souladu s ustanovenfm § 2332 a násl. Obcanského zákoníku

podpachtovní smlouvu.

CLL
Predmet sinlouvy

1. Na základe CI. VI. Smlouvy o pachtu, uzavrené dne 14.2. 2016 mezi Zemedelským
družstvem se sídlem v Dlouhé Lhote (pachtýrem) a Mestem Pri'bram
(propachtovatelem), je pachtýr oprávnen pronajmout jednotlivé cásti pozemku p.c.
3737/72 v k.ú. Pribram a obci Príbram, zapsaný na LV c, 10001 do podpachtUL O
tomto podpachtu bude podpachtýr propachtovatele (vlastníka) písemne informovat.

2. Podpropachtovatel prenechává podpachtýri do podpachtu cást pozemku o výmere
2240 m2 z pozemku p.C. 3737/72 uvedeného v cl.l.odst. 1 této smlouvy - dále jen

predmet podpachtu.

CI. ll.
Úcel a podmínky podpachtu

l. podpachtýr bude užívat predmet podpachtu o výmere 2240 m2 za úcelem uskladnení

skladových vozu.
2. Takto zmenit dohodnutý úcel užívání podpachtu muže podpachtýr jen s predchozím

písemným souhlasem vlastníka pozemku. ,

CI. Ill.
výše podpachtovného a zpusob placeni

1. výše podpachtovného byla smlouvními tranami dohodnuta ve výši 450,- KC, slovy

ctyrista padesát korun ceských.
2. Podpachtovné je splatné jednorázove a to do 31. cervence 2019.
3, Podpachtýr uhradí podpachtovné prevodním príkazem na úcet podpropachtovatele

císlo 205788866/0600.



tr
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CI. lV

Doba trvání podpachtu
1. Podpacht se sjednává na dobu urcitou a pocínádnem 1.3.2019 a koncí dnem

29.2.2020.

2. V prípade prodlení úhrady podpachtovného dle CI. III. Smlouvy koncí podpacht ihned

po neuposlechnutí písemné výzvy k náprave.

Cl.V

Povinnosti podpachtýré
1. Splatit podpropachtovateli podpachtDvné rádne a vcas, jak je uvedeno v CI. III, Této

smlouvy.

2. Užívat predmet podpachtu s pécí rádného hospodáré, v souladu s jeho úcelem, jak je

uvedeno v clánku JI. této smlouvy.
3. K úcelu užl"vání predmetu podpachtu dle CI. I. a meny úcelu užívání dle CI. II. této

smlouvy zajistit písemný souhlas Mesta PríbnUn - vlastníka nemovitosti.
4. Umožnit po dobu podplachtu zástupcum podpropachtovatele ci zástupcum Mesta

Príbram ( vlastník ) na jejich žádost prístup na pozemek za úcelem kontroly dodtžování

této smlouvy a poskytnout jim soucinnost.

5. Prístup k propachtované cásti pozemku p.c.3737/72 zajistit pouze pr své vlastnípozemky nebo z prístupové verejné komunikace, nikoli po zanedelsgch pommcích

jiných vlastníkuL

6. Predat prédmet podpachtu po ukoncení jeho užívání podpropachtovateli do 30.

kdendárních dnu. Predmet podpachtu nesmí být poškozený, zejména nesmí být

kontaminován ropnými látkami ze skládkovaných vozu. V prípade poškozed se

podpachtýr zavazuje poškození odstranit ve lhute 30. kjEllendárnich dnu po Ukoncení

podpachtu na vlastní náklady.

ci.

OstatnÍujednáni
l. Práva a povinnosti smluvních stran neupravených touto smlouvou se rídí príslušnými

ustanoveními Obcanského zákoníku v platném mení.

2. Snilouva muže být menena po dohode obou smluvních stran formou písemných

dodatku k této smlouve.

3. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech,, priceinž každá strana obdrží po jednom

vyhotovení.

4. Smlouva nabývá platnosti a úCinnosti dnem jejího podpisu obema smluvníini stranami.

5. Smluvní suany prohlašují, že tato smlouva byla uzavrena po vzájemném pmjednám',

svobodne, vážne a srozumitelne, nikoliv v tísni a za nápadne nevýhodných podmínek,

což stvrzují svými podpisy.

V Dlouhé Lhote dne 10.4.2019

tc:

podpropachtovatel

..
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Zemedelské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhote
Dlouhá Lhota Cp. 82

263 01 Dobríš
registr. Obchodrejsúík Mestského soudu v Prizc, oddíl Dr, vložka 923

tel.: 318690315
mob.: 733118225
e-mail jan kms@seznam.cz
DIC CZ4L048336

PRORESTA, s.r.o.

Evropská 678
261 01 Phbram II

V Dloúhé Lhote 20. zárí 2017

Vec: Souhlas s prodejem pozemku

predstavenstvo Zemedelského družstva se sídlem v Dlouhé Lhote projednalo na svém
zasedání dne 19. 9. 2017 Vaši žádost o yyjádrení souhlasu k prodeji pozemku p.c. 87/72

v k.ú. Príbram, který má naše družstvo v nájmu od Mesta Príbram,
Predstavenstvo k prípadnému prodeji nemá námitek s tím, že nový vlastník vstoupí do

práv a povinností soucasného vlastníka zemedelské družstvo .
SE SÍDLEM V DLOUHÉ LHOTE

Dlouhá Lhota 82, 263 01 Dobríš
u Kmj, soudu v Pmze
.¶.923S pozdravem i :cz4704b3

15, 733 118 2

Za Zemedelské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhote:
Bc. Jan Karas, predseda predstavenstva

Alena Horákovt místopredseda predstavenstva

G



O MESTO PRÍBRAM

MESTSKÝ ÚRAD PRÍBRAM

Odbor investic a rozvoje mesta

Váš dopis:
Spisová znacka:
Císlo jednací: MeUPB 73709/2019/D/RM/OddRM/Há

Datum: 04.09.2019

Mestský útad Príbram

Odbor správy majetku

Oddelení majetkoprávní

Ing. Dagmar Kesslová

Vyrizuje:
E-mail:
Telefon:

Libuše Hálová
libuse.haiova@pnbram.eu
318 402 576

Pozemky p. c. 3737/72 a p. c. 3740 vše v k. ú. Príbram - vyjádrení Odboru investic a rozvoje mesta

Dne 26.07.2019 jste nás požádali o vyjádrení k žádosti spolecnosti PRORESTA, s.lo., sídlo Evropská
678, 261 01 Príbram ll, ICO 47541121 o prodej cásti pozemku p. c. 3737/72 o výmere cca 3511 m' a
pozemku p. c. 3740 o výmere 286 m', oba v katastrálním území Príbram. Žádost je opakována, velikost
požadované plochy byla predem predjednána s Ing. arch. Malým. Duvodem podání žádosti je rozšírení
areálu spolecnosti za úcelem uskladnení vozu.

K Vaší žádosti o vyjádrení sdelujeme:

Pro správní území mesta Príbram je schválena územne plánovací dokumentace, a to Územní plán Príbram
(úp), který schválilo Zastupitelstvo mesta Príbram dne 18. 06. 2018, usn. c. 1006/2018/ZM, který nabyl
úcinnosti dne 17. 07. 2018.

Predmetné pozemky se nacházejí v ploše dle ÚP - tzv. plochy íýroby nemš/cí obchodu a služeb (VN),
rozvojová lokalita - návrh VN11. Lokalita je prednostne urcena pro mzvo/' obchodu a služeb.

1. Vyjádrení Oddeleni rozvoje mesta
OIRM souhlasí s prodejem požadované cásti pozemku p. c. 3737/72 o výmere cca 3511 m' a pozemku
p. c. 3740 o výmere 286 m', oba v katastrálním území Príbram.
Vynzu/e: Libuše Há/Ová/318 402 576

2. Vyjádrení Oddelení prípravy a realizace projektu (z hlediska plánovaných investic mesta)
Na predmetných pozemcích mesto Prlbram v soucasné dobe nepripravuje žádnou investicní akci.
Vylizuje: Ing. Pavel Bureš/318 402 559

S pozdravem
MESTSKÝ ÚRAD

'
Libuše Hálová
referentka oddeleni rozvoje mesta

MESTO PRÍBRAM — Tyršova 108, 267 19 Príbraml

www.pribram.eu

y
T: 318 402 211 · E: e-podate|na@pribram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · ICO: 00243132
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MESTSKÝ ÚRAD PRÍBRAM
SAMOSTATNÉ ODDELENÍ SILNICNLHO HOSPODÁRSTVÍ
Tyršova 108, 261 19 Príbram l, tel.: 318 402 211, fax: 318 498 277, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky mesta Príbram: 2ebbrqu, lC: 00243132

VÁŠ DOPIS ZN:

SPIS. ZNACKA:
CÍSLO jEDNACÍ:

VYRIZUjE:

TEUFAX:
E-MAIL:

MeUPB 55966/2018
90/2018 OSM/Oddmaj/Ríc

SZ MeUPB 43280/2017
MeUPB 59938/2018/SOSH/Zd

Ing. Simona Ždánská

318 402 525
simona.zdanska@pribram.eu

Odbor správy majetku

DATUM: 28.06.2018

Vyjádreni k žádosti spolecnosti PRORESTA, s.r.o.

Na základe žádosti spolecnosti PRORESTA s.r.o., o prodej pozemku parc.c. 3737/72 a 3740 oba v k.u.
Príbram, Vám sdelujeme:
Z hlediska dopravních zájmu nemáme námitky k prodeji výše uvedených pozemku.

výše uvedené pozemky nejsou uvedeny v obecne závazné vyhlášce mesta c. 1/2011,
o mfstnim poplatku za užívánI verejného prostranství jako pozemek, za jehož zvláštní užIvání se vybírá
místní poplatek. URAL'

AM

Ing. Simona Ždánsk -
referent Samostatného oddelenl silnicnIho hospodárství
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Dagmar Kesslová

" Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Predmet:

Duležitost:

Melmuk David Renault Príbram [melmuk@renaultpribram.cz]
pátek 17. srpna 2018 16:44
Dagmar Kesslová; Žaneta Vaverková
Vareka jindrich; suchanova@renaultpribram.o
re: Prodej pozemku PRORESTA Evropská úl.

Vysoká

Dobrý den paní Ing. Kesslová,

Dekuji tedy za doplnení informací, vždy je to l otázkou jak se na veci pohliži a já jsem se snažil vecne
argumentovat.

Samozrejme pocítám s tím, že se chci následne jednání zastupitelstva zúcastnit a prípadne muj zámer
obhájit ci podat odpovedi

Na prípadné otázky.

Záverem tedy zároven dekuji všem za cas, co jste príprave venovali.

preji hezký víkend.

DM

David MELMUK
vedeni spolecnosti

@RENAULT

PRORESTA, s.r.o.
·f Evropská 678, 261 01 Príbram íl, Ceská republikaPassion for h e , gsm: +420 777 91 10 10, Tel.: +420 318 632 907

www.renaultpribram.cz melmuk@renaultpribram.cz

Sdelení, která jsou predmetem tohoto e-mailu, mají pouze informativní charakter. Text sdeleni není právne závazný a
nepredstavuje nabídku k uzavreni smlouvy ani zmenu drive uzavrené smlouvy. Jakákoliv dohoda, smlouva nebo dodatek
mezi odesilatelem a príjemcem musí být uzavreny v písemné podobe a vlastnorucne podepsány. Pokud si prejete uzavrít
závaznou smlouvu, kcntaktujte odesi|ate|e tohoto e-mailu.

From: Dagmar Kesslová [mailto:Dagmar.Kesslova@pribram.eu]
Sent: Friday, August 17, 2018 3:15 PM
To: Melmuk David Renault Príbram <melmuk@renaultpr"bram cz>; Žaneta Vaverková
<Zaneta.Vaverkova@pribram.eu>
Cc: Vareka jindrich <jindrich.Vareka@pribram.eu>; suchanova @renaultpribram.cz
subject: re: prodej pozemku PRORESTA Evropská úl.

vážený pane Melmuku,

pripravuji nyní materiál pro jednání Rady mesta Príbrami, aby byl v pondelí ráno kompletní. Tak, jak Vám napsala Be.
Ž. Vaverková, komplexne zpracovaný materiál ve veci Vaší žádosti bude se všemi relevantními príiohami predložen

výkonným orgánum mesta k projednání. To znamená, že my nerozhodujeme o cene, my jen predkládáme rade
k rozhodnutí, jestli doporucí projednávaný materiál k zarazení na jednání zastupitelstva 10.9.2018 a jakou cenu pro
prodej pozemku doporucí zastupitelstvu. Zastupitelstvo ovšem bude mít také k dispozici k prostudováni celý
materiál se všemi nabídnutými i zjištenými cenami. Naším úkolem bylo zámer prodeje vcas vyvesit na úrední desku a
získat potrebná stanoviska, což jsme s predstihem udelali.
Z ústního jednání u me v kancelári vyplynulo, že Vámi nabídnutá cena je pro Vás maximální a že se vyjádríte až bude
k dispozici tretí, nezávislý revizní znalecký posudek, tedy byla tu i možnost, že pokud s cenou zásadne nebudete

'Al



souhlasit od zámeru mužete odstoupit. Z tohoto duvodu, mimo jiné, jsme cekali až na Vaše vyjádrení, které k žádosti "
do rady prikládám.

S pozdravem
Ing. Dagmar Kesslová

vedoucí oddelení majetkoprávniho
Tel.: 318402529

E-mail: dahmar.kessbva@pribram.eu

' MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu
Mestský úrad Príbram

O Tyršova 108
261 19 Príbram

From: Melmuk David Renault Príbram [mailto:melmuk@renaukpribram.a]
Sent: Friday, August 17, 2018 2:50 PM
To: Žaneta Vaverková
Cc: Vareka jindrich; Dagmar Kesslová; suchanova@renaultpribram.cz
subject: re: prodej pozemku PRORESTA Evropská úl.
Importance: High

Dobrý den paní Bc. Vaverková,

K niže uvedenému bych tedy rád uvedl následující skutecnosti.

Jako firma PRORESTA se shodneme, že ceny pozemku se v této lokalite reálne pohybuji kolem ceny
700,- /m2,

Pokud jsou napojeny na IS a mají pristup z verejné komunikace. ( l v nedávné dobe mesto takový
pozemek prodávalo v této lokalite, kde vznikl nový prumyslový objekt).

Pokud tedy vezmeme v úvahu 700,- za m2 pri ploše 7.152m2 tak jsme na cene za pozemek ve výši
5.006.400,-

Zároven mužeme konstatovat, že nejbližší prístupový bod na verejnou komunikaci je vzdálen ca 300m viz
priložený snímek z mapy.

Za predpokladu 4m komunikace by byla cena za prístupovou cestu pri obvyklé cene 1250,-/m2 x 1200m2
tj. náklad ca 1.500.000,- za komunikaci.

Opet za predpokladu, že by se vyjednal odkup potrebných pozemku pro cestu v ploše 1200m2 (tedy došlo
by ke shode všech vlastníku a spoluvlastníku, což muže být nadlický úkol),

Budu opet zvažovat cenu obvyklou ve výši 700,-/m2, tak investice bude ca 840.000,- - 1.200.000,- (beru v
úvahu výkup pouze cástí pozemku).

Z toho nám logicky investice do prístupové komunikace (nejbližší a nejkratší možné) bude vycházet na
témer 2.700.000,-.

Záverem lze tedy objektivne posoudit, zda je námi nabízená cena vycházející z posudku Ing. Lázinky
2.503.200,- s objektivní odchylkou ci nikoliv.

Dle mého názoru presne koresponduje s výše uvedenými skutecnostmi, tedy celková cena pozemku se
zajišteným prístupem by následne vycházela na 5.203.200,-,

' CL



· Znovu zmíním koncensus mezi ca 12 ruznými vlastníky a spoluvlastMky, za troufalého predpokladu, že
všichni budou souhlasného stanoviska s prodejem a cenou.

Prosím aby toto bylo soucást podkladu, aby se na to nahlíželo l z tohoto pohledu.

Rozumím tomu správne, že poklady tedy budou k projednání na zastupitelstvu 10.9. ?

Dekuji a preji hezký víkend.

DM

@RENAULT

Passion kr1ik

David MELMUK
vedeni spolecnosti

PRORESTA, s.r.o.
Evropská 678, 261 01 Príbram Il, Ceská republika
GSM: +420 777 91 10 10, Tel.: +420 318 632 907
www.renaultpribram.w melmuk@renaultpnbram.cz

Sdeleni, která jsou predmetem tohoto e-mailu, mají pouze informativní charakter. Text sdeleni není právne závazný a
nepredstavuje nabídku k uzavrení smlouvy ani zmenu drive uzavrené smlouvy. Jakákoliv dohoda, smlouva nebo dodatek
mezi odesilatelem a príjemcem musí být uzavreny v písemné podobe a vlastnorucne podepsány. Pokud si prejete uzavrít
závaznou smlouvu, kontaktujte odesnatele tohoto e-mailu.

¶rFrom: Zaneta Vaverková [mailto:Zaneta.Vaverkova@pribram.eu]
Sent: Friday, August 17, 2018 12:55 PM
To: Melmuk David Renault Príbram <melmuk@renaultpribram.cz>
Cc: Dagmar Kesslová <DaRmar.Kess|ova@pribram.eu>
subject: re: prodej pozemku PRORESTA Evropská úl.

vážený pane Melmuku,

Vámi predložený znalecký posudek vykazuje znacný cenový rozdíl oproti tomu, který byl zadán mestem Príbram.
Z tohoto duvodu bylo pristoupeno k tomu, že Odbor správy majetku zadal vyhotovení tretího, který v podstate
potvrdil cenu obvyklou stanovenou posudkem puvodne mestem zadaným a Vámi rozporovaným. Nyní máme
predstavu o cene obvyklé našeho majetku.
Povinnost nakládat s majetkem obce s pécí rádného hospodáre stanoví zákon o obcích a rozvádí ji v § 39 odst. 2,
podle nehož se pri úplatném prevodu majetku sjednává cena zpravidla ve výši, která je v daném míste a case obvyklá
a tu práve stanovily 2 nezávislé mestem zadané posudky.
Novela zákona o obcích provedená zákonem c. 106/2016 Sb. ješte doplnila dovetek, podle nehož se musí
oduvodnovat odchylka od ceny obvyklé pod výslovnou sankcí neplatnosti pro neoduvodnení odchylky. Odchylka
musí být oduvodnitelná, založená na legitimních, objektivních duvodech.

Komplexne zpracovaný materiál ve veci Vaší žádosti bude se všemi relevantními prílohami predložen výkonným
orgánum mesta k projednáni.

S pozdravem

Be. Žaneta Vaverková

vedoucí Odboru správy majetku
Tel.: 3184G2297

E-mail: zaneta.vaverkova@pribram.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu
' Mestský úrad Príbram

l) Tyršova 108
261 19 Príbram
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From: Melmuk David Renault Príbram [mailto:me|muk@renaultpribram.u1
Sent: Friday, August 17, 2018 11:58 AM
To: Dagmar Kesslová
Cc' Vareka jindrich; 'Žaneta Vaverková, suchanova@renaultpribram.cz
subject: fw: prodej pozemku PRORESTA Evropská úl.
Importance: High

Dobrý den paní Ing. Kesslová,

V príloze tedy najdeme všechny 3 znalecké posudky a níže rychlá rekapitulace:

Ing. Štepánek 700,-/m2 puvodní posudek, který jste nám predložili
Ing. Lázinka 350,-/m2 námi zadaný posudek s výslednou cenou 2.503.200,-, za kterou jsme a nyní stále
navrhuje odkup
Ing. Pech 770,-/m2 nove vypracovaný 3. Posudek

S poslední konverzace s paní Suchanovou, viz niže, mi vyplývá, že 3. Posud'ek je pro Vás smerodatný,
tedy že po nekoHkameslcní
príprave jste nám sdefili, že za, pozemek bude chtít ješte vice než na pocátku.

jak jsme byli domluveni jednak ze strarostou panem Ing. Varekou, tak i pri osobním jednání s Vámi a paní
Be. Vaverkovou,

Tak naše nabídka, vzhledem k okolnostem, tedy pozemek bez prístupu, které jak se domnívám zohlednuje
pouze posudek p. Ing. Lázinky,

navrhujeme k projednáni na zastupitelstvu odprodej predmetných pozemku za cástku 2.503.200,- a
nechme zastupitele se k tomuto vyjádrit.

Z pohledu naší firmy má tento pozemek hodnotu ca 2mil, ate chápu, že je min. neobvyklé žádat o
schváleni prodeje za nižší cástku, než ríká znalecký posudek.

Proto jsem již v cervnu dospeli k rozhodnuti nabídnou mestu cenu 2.503.200,-. Jakákoliv vyšší suma již
bohužel není z naši strany financne možná.

TaRto znela puvodní dohoda, takže prosím o vyjádrení, zda tedy rozumíte žádosti správne a takto bude
podána k vyjádrerií zastupitelum k posouzení na 10.9.2018

Predem dekuji za zpetnou reakci

preji hezký den

David MELMUK
vedení spolecnosti

@RENAULT

'ROR'"Ás.'.O.
.i Evropská 678, 261 01 Príbram JI, Ceská republikaPassion fórh e gsm: 4420 777 91 10 10, Tel.: +420 318 632 907

vvww.renau|t[mbram.cz melrnuk@renaultpribram.cz

Sdelení, která jsou predmetem tohoto e-mailu, mají pouze informativní charakter. Text sdelení není právne závazný a
nepredstavuje nabídku k uzavreni smlouvy ani zmenu drive uzavrené smlouvy. Jakákoliv dohoda, smlouva nebo dodatek
mezi odesílatelem a príjemcem musí být uzavreny v písemné podobe a vlastnorucne podepsány. Pokud si prejete uzavrít
závaznou smlouvu, kontaktujte odesilatele tohoto e-mailu.
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. From: Dagmar Kesslová <Dagmar.Kesslova@pribram.eu>
Sent: Friday, August 17, 2018 7:50 AM
To: suchanova@hondapribram.cz

" Cc: Žaneta Vaverková <Zaneta.Vaverkova@pribram eu>
subject: prodej pozemku

Dobrý den pani Suchanová,

posIlám Vám k nahlédnutí dorucený znalecký posudek, abyste se seznámili s cenou, která je pro nás závazná.
Cena obvyklá je v tomto znaleckém posudku stanovena na 770,- KC/ mi

Posudek budu mít v papírové podobe po obede, pak si mužeme zavolat a domluvit postup.

S pozdravem
Ing. Dagmar Kesslová

vedoucí oddelení majetkoprávniho
Tel.: 318402529

E-mail: dagmar.kesslova@pribram.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu
Mestský úrad Príbram

O Tyršova 108
261 19 Príbram
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ZNALECKÝ POSUDEK

C. 3937 - 15/18

o cene nemovitosti, cásti pozemku p.c.3737/72 v k.ú. a obci Príbram

Objednavatel znaleckého posudku: Mesto Príbram
Tyršova 108
26101 Príbram I

Úcel znaleckého posudku: Stanoveni ceny podle platného cenového predpisu a
obvyklé ceny pro úcely daní a poplatku jako
podklad pro prevod nemovitosti.

Dle zákona c. 151/1997 Sb., o ocenování majetku ve znení zákonu C. 121/2000 Sb., C. 237/2004
" Sb., C. 257/2004 Sb., C. 296/2007 Sb., C. 188/2011 Sb., C. 350/2012 Sb., C. 303/2013 Sb., t

340/2013 Sb., c. 344/2013 Sb., í 228/2014 Sb. a 225/2017 Sb. a vyhlášky MF CR 441/2013
Sb. ve znení vyhláŠky C. 199/2014 Sb., 345/2015 Sb., C. 53/2016 Sb., C. 443/2016 Sb. a C.
457/2017 Sb., podle stavu ke dni 8.2.2018 znalecký posudek vypracoval:

Eng. RudolfŠtepánek
Jana Drdy 499
261 01 Príbram VII
telefon: 605 266 220

Pocet stran: 15 vCetne titulního listu a 6 stran príloh. Objednavateli se predává ve 3 vyhotoveních.

Príbrami 9.2.2018
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A. NÁLEZ

l. Základní informace
Název predmetu ocenení: Cást pozemku p.c.3737/72 v k.ú. a obci Príbram
Adresa predmetu ocenení: Príbram

261 01 Príbram
LV: 10001
Kraj: Stredoceský
Okres: Príbram
Obec: Príbram
Katastrální území: Príbram
Pocet obyvatel: 32 897
Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = l 056,00 KC/m2

2. Prohlídka a zamerení
Prohlídka se zamerením byla provedena dne 8.2.2018.

3. Podkladv pro vv'pracování znaleckého posudku

- informace o parcele z nahlížení do KN ze dne 8.2.2018
- kopie katastrální mapy
- informace a údaje sdelené vlastníkem nemovitosti
- skutecnosti a výmery zjištené na míste

4. Vlastnické a evidencní údaje
Vlastník pozemku: Mesto Príbram, RC/ICO: 00243 132, Tyršova 108, 26101 Príbram I,

vlastnictví: výhradní

5. CelkovY popis nemovité veci
Jde o pozemek orné pudy u objízdné komunikace Evropská smerem z Pnbrami do Prahy. Jde o
pozemek za areálem ,,Autoservisu Honda"

6. Obsah znaleckého posudku
l. Pozemek

B. ZNALECKÝ POSUDEK

Ocenovací predpis

Ocenení je provedeno podle zákona C. 151/1997 Sb., o ocenováni majetku ve znení zákonu c.
121/2000 Sb., C. 237/2004 Sb., C. 257/2004 Sb., C. 296/2007 Sb., C. 188/2011 Sb., C. 350/2012 Sb.,
c. 340/2013 Sb., c. 303/2013 Sb., c. 344/2013 Sb., c. 228/2014 Sb. a C. 225/2017 Šb. a vyhláŠky MF
CR C. 441/2013 Sb. ve znení vyhlášky C. 199/2014 Sb., c. 345/2015 Sb., c. 53/2016 Sb., c. 443/2016
Sb. a c, 457/2017 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona c. 151/1997 Sb.

-2-
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Index trhu s nemovitými vecmi

Název znaku C.
l. Situace na dílcím trhu s nemovitými vecmi: Nabídka odpovídá JI

poptávce
2. Vlastnické vztahy: Nezastavený pozemek, nebo pozemek; jehož v

soucástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku

3. Zmeny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná II
území

4. Vliv právních vztahu na prodejnost: Bez vlivu II
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivu II
6. Povodnové riziko: ZÓna se zanedbatelným nebezpecím výskytu IV

záplav
7. Hospodársko-správní význam obce: Obce s poctem obyvatel nad 5 III

tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a
katastrální území lázenských míst typu D) nebo oblíbené turistické
lokality

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a VI
obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí
velikosti nad 5000 obyvatel

9. Obcanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, i
služby, zdravotnická zarízeni, školské zarízeni, pošta, bankovní
(penežní) služby, sportovní a kulturní zarízení aj.)

Pi
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1,00

1,00

1,00

],05

V prípadech oceneni nemovitých vecí vyjmenovaných ve tretí poznámce pod tabulkou C.1 prílohy
c. 3 ocenovací vyhlášky:

5

Index trhu It = P6 * P7 * Pb * P9 * (1+ E Pi) = 1,050
1= l

V ostatních prípadech ocenení nemovitých vecí je znak 7 až 9 roven 1,0:
$

Index trhu It = P6 * P7 * Pb * P9 * (l + E Pi) = 1,000
1= I

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidencní stavby v ostatních obcích nad
2000 obyvatel
Název znaku c. Pi
l. Druh a úcel uŽití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkcním I 1,00

celku
2. Prevažující zástavba v okolí pozemku a životní prostredí: Výrobni V -0,10

objekty - (remesla, sklady) nerušící okolí
3. Poloha pozemku v obci: Okrajové cásti obce III -0,05
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské síte, které má obec: 1I -0,10

Pozemek lze napojit pouze na nekteré síte v obci
5. ObCanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité veci je I 0,00

dostupná obCanská vybavenost obce
6. Dopravní dostupnost k pozemku: príjezd po zpevnené komunikaci, V 0,00

špatné parkovací možnosti; nebo príjezd po nezpevnené
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komunikaci s možností parkování na pozemku
7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD -

Špatná dostupnost centra obce
8. Poloha pozemku z hlediska komercní využitelnosti: výhodná -

možnost komercního využití
9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí
10 Nezamestnanost' Prumerná nezamestnanost
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivu - Jiné vlivy nebyly

zjišteny.

II -0,01

III 0,04

II 0,00
II 0,00
II 0,00

ll

Index polohy Ip = P, * (l + E Pi) = 0,780
i=2

V prípadech ocenení nemovitých vecí vyjmenovaných ve tretí poznámce pod tabulkou C.1 prílohy
c. 3 ocenovací vyhláŠky:

Koeficient pp = It * Ip = 0,819

V ostatních prípadech ocenení nemovitých vecí je znak 7 až 9 roven 1,0:

Koeficient pp = It * Ip = 0,780

1. Pozemek
Jde o pozemek orné pudy u objízdné komunikace Evropská smerem z Príbrami do Prahy. Jde o
pozemek za areálem ,,Autoservisu Honda". V územním plánu Mesta Príbram je tento pozemek
urcen pro zastavení komercními nemovitostmi.

Ocenení

Index trhu s nemovitostmi It = 1,000

Index polohy pozemku Ip = 0,780

výpocet indexu cenového porovnání

4 Index omezujících vlivu pozemku
Název znaku
l. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 y,

vcetne; ostatní orientace
3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky
4. Chránená území a ochranná pásma: Mimo chránené území a

ochranné pásmo
5. Omezení užívání pozemku: Bez omezeni užíváni
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivu

C. P,
I 0,00
I 0,00

I 0,00
I 0,00

I 0,00
I 0,00

Index omezujících vlivu

6

b = l + E P, = 1,000
1= l

celkový index 1= It * Iq * Ip = 1,000 * 1,000 * 0,780 = 0,780

-4-
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Stavební pozemek zastavené plochy a nádvorí ocenený dle § 4 odst 1 a pozemky od této ceny
odvozené

Prehled použitých jednotkových cen stavebních pozemku

Zatrídení Zákl.,cena - Up')"na[KCnn'] 1"dex Koef· [KC m']

§ 9 odst 4 a) - jiné pozemky - zahrnuté do územního pIánu k zastavení
§ 9 odst. 4 a) l 056,- 0,780 0,300 247,10

Typ Název

§ 9 odst. 4 a) orná puda
Stavební pozemek - celkem

Pozemek - zjištená cena

Parcelní Výmera Jedn. cena
císlo [m'j (KC/m']

3737/72 l 422 247,10
l 422

_

Cena
[KC]

351 376,20
351 376,20

351 376,20 KC

C. REKAPITULACE
]. Pozemek 351376,20 KC

Výsledná cena - celkem:

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

slovy: Tristapadesátjednatisíctnstaosmdesát KC

Obvyklá cena

351 376.20 Kc

351 380,- Kc

AndYqa uišteníobvl'klé ceny po;emku

Porovnání nabízení'ch f)rodeiu

Jako podklady byly použity údaje z vlastní databáze, databáze spolupracujících odhadcu a
z databáze RK a informace z nabídek z internetových stránek. Podle techto podkladu byly v
uplynulé dobe zobchodovány, nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází ocenovaná nemovitost,
tyto pozemky:

L Nemovitost

Obec: Príbram
Katastrální území: Príbram
Charakter: komercní pozemek
Požadovaná cena: 2 300 000,- KC (I 022,- KC/m')

- 5 -
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Zdrojem informací - internet.

Nabízíme Vám k prodeji komercní pozemek s velkým potenciálem, pozemek je v lokalite za
Balonkou. Bonitou je velikost- 2250 m', lokalita- prímé napojeni dálnici Praha, a mnohocetné
možnosti využití- skladové prostory. Možnost k pripojeni k veškerým sítím- elektrina, voda,
kanalizace, plyn.

' Plocha: 2 250 m'

IL Nemovitost

Obec: Príbram
Katastrální území: Príbram
Charakter: komercní pozemek
Požadovaná cena: S 223 600,- KC (900,- Kc/m')

P

i
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Zdrojem informaci - internet.

Zprostredkujeme Vám prodej zajímavého komercního pozemku o celkové ploše 5.804 m'. Pozemek
se nachází v atraktivní lokalite, v komercne-industriální zÓne v blíZkosti centra mesta Príbrami, a to
v dotyku s parkovištem pro 300 parkovacích mist OC Kaufland, címž toto místo získává
významnou obchodní výhodu. Inženýrské síte jsou na pozemku ci v jeho dosahu (stredotlak plynu,
kanalizace, elektrina, vodovodní rád).

Plocha: 5 804 m'

-6-



IIL Nemovitost

Obec: Príbram
Katastrální území: Príbram
Charakter: pozemek
Požadovaná cena: 2 017 560,- KC (l 290,- Kc/m')

Zdrojem informací - internet.

Stavební pozemek ke komercnímu využití v Pnbrami II, pozemek o celkové výmere 1.564 m2 se
nachází prímo u komunikace smerující do centra Príbrami, pri príjezdu od Prahy centrem.. Pozemek
je oplocený a jsou na nem vzrostlé stromy. Dle územního plánu mesta je pozemek urcený k
výstavbe objektu souvisejícího s obchodem a službami všeho druhu (výjimecne prípustné bydlení).
Na pozemku je studna, elektrina (32 A), na kanalizaci je možnost napojení.

Plocha: 1 564 m'

Záver:

Jde o pozemek orné pudy u objízdné komunikace Evropská smerem z Príbrami do Prahy. Jde o
pozemek za areálem ,,Autoservisu Honda". V územním plánu Mesta Príbram je tento pozemek
urCen pro zastavení komercními nemovitostmi. Tento pozemek není zasítován, ale v prípade že by
byl pripojen k pozemkum v areálu ,,Autoservisu Honda", šlo by o pozemek ve Mnkcním celku, a
v tom prípade by bylo možné navázat na síte tohoto areálu. V soucasné dobe ale zasítovaný není.

Zároven je nutno upozornit na tu skutecnost, že pro Mesto Príbram je pro potreby mesta
vypracovaná interní "Cenová mapa pozemku na území mesta", a tam je cena pozemku v této
lokalite stanovena na l 200,- KC/mŽ

Po provedeném podrobném porovnání s ocenovanými pozemky, na základe vlastních zkušenosti se
situací na trhu s nemovitostmi obdobných typu a po konzultaci s realitními kanceláremi v regionu
stanovuji obvyklou cenu pozemku na: 700,- KC/m'

Pozemek p.c.3737/72 - Cást - 1 422 m' x 700,- Kc/m' = 995 400,- KC

7 m
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Obvyklá cena cásti pozemku p.c.3737/72 995 400,- Kc

Príbrami 9.2.2018

Ing. Rndolf Štepánek
Jana Drdy 499
261 01 Príbram VII
telefon: 605 266 220

=lcováno programem NEMExpress AC, verze: 3,9.3.

,,Prohlašuji, že jsem si vedom následku vedome nepravdivého znaleckého posudku a to ve
smyslu § 127a zákona 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, v platném znení".

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne
28.1.1986, pod c.j. Spr. 1345/80, pro základní obor ekonomika, odvetví ceny a odhady se
specializací pro odhady nemovitostí

Znalecký posudek byl zapsán pod por. c. 3937 - 15/18 znaleckého deníku,

Znalecné a náhradu nákladu úctuji dokladem c. 3937 - 15/18.

P

-8-
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ZNALECKÝ POSUDEK

C. 5085/12/2018

o cene nemovitosti pozemku µarc. c. 3737/72 a 3740 viíaL územíi obci Pribram

C»jednavatel znaleckého posudku:

ÚCel zndeckého posudku:

PRORESTA, &RO.
EvrqEÉká 678
26101 Príbmn

zj~ ceny dle cenového predpisu a stanovení
obvyklé ceny pro prevod

Dle zákona l 151/1997 Sb, o ocenování majetku ve mení zákonu 121/2000 Sb., t 237/2004
Sbm 25712004 Sb., 296/2007 Sb, 18&/2011 Sb., 350nO12 Sb, 303n013 Sb., C.
34012013 Sbn 344/2013 ŠLk, 228/2014 Sb. a 225L2017 Sb. a vyhlášky MF CR 441n013
Sb. ve znení vyhlášky 199/2014 Sh, 345/2015 Sbm L 53/2016 Sb, 443n016 Sb. a
45712017 Sb., podle stavu ke dni 35.2018 znalecký posudekvypmcoval:

Petr Lánnka
Klaudova 73
261 01 Phbram IV
telefon: 603 419 780
e-mail' petr1a"i'ika@s'mam-""

Pocet 7 vcetne titulního listu a 2 strany príloh Objednavateh se predává ve 2 vyhotovenjch.

V Príbrami 7.5.2018



A. NÁLEZ

l. Znalecký úkol
Vypracovat znalecký posudek o cene nemovitosti pozemku parc. c. 3737/72 a 3740 v kat. území i
obci Príbram, který si vyžádala PROGESTA, s.t.o. za úcelem zjišteni ceny dle cenového predpisu i
obvyklé ceny pro prevod.

2. Základní informace
Název predmetu ocenení: Pozemky parc. C.3737/72 a 3740
Adresa predmetu ocenení: Príbram I

261 01 Príbram I
LV: 10001
Kraj: Stredoceský
Okres: Príbram
Obec: Príbram
Katastrální území: Príbram
Pocet obyvatel: 32 897
Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = l 056,00 Kc/m2

3. Prohlídka a zamerení
Prohlídka se zamerením byla provedena dne 3.5.2018 za pntomnosti objednavatele.

4. Podkladv pro vvpracování znaleckého posudku
- výpis z KN vyhotovený dálkovým prístupem ze dne 12.4.2018
- kopie katastrální mapy Príbram
- infomiace a údaje sdelené vlastníkem nemovitosti
- fotodokumentace ze dne 3.5.2018

5. Vlastnické a evidencní údaje
V cásti A listu vlastnického c. 10001 pro kat. území Príbram je uveden jako vlastník Mesto
Pribram, Tyršova 108, 261 01 Príbrain I (00243132).

6. Dokumentace a skutecnost

Ocenované pozemky jsou v KN vedeny podle zpusobu jejich skutecného užíváni a to:
pare. c. 3737/72 - orná puda, parc. c. 3740 - orná puda. Pozemky jsou zahrnuty do územního piánu
mesta Príbram pro komercní a industriäní zástavbu. Zemedelské pozemky jsou propachtovány na
dobu S-ti let Zemedelské spolecnosti Dbuhá Lhota.

7. Celkoví' popis nemovité veci
Ocenované pozemky se nachází severne od silnice 1/18 v Evropské ulici za Autosalonem
RENATJLT a HONDA v Príbrami I.

8. Základní poimY a metodv ocenení
Vyhl. c. 457/2017 Sb., cást II - Stavební pozemky, § 9 odst. 4a) - Jiné pozemky - zahrnuté do
územního plánu k zastavení a zákon c. 151/1997 Sb., o ocenování majetku ve znení pozdejších
úprav.

-2-
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9. Obsah znaleckého posudku
1. Pozemky za autosalonem RENAULT a HONDA

B. ZNALECKÝ POSUDEK

Ocenovací predpis

Ocenení je provedeno podle zákona c. 151/1997 Sb., o ocenováni majetku ve znení zákonu c.
121/2000 Sb., C. 237/2004 Sb., C. 257/2004 Sb., C. 296/2007 Sb., C. 188/20ll Sb., C. 350/2012 Sb.,
c. 340/2013 Sb., c. 303/2013 Sb., c. 344/2013 Sb., c. 228/2014 Sb. a c. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF
CR c. 441/2013 Sb. ve mení vyhlášky c. 199/2014 Sb., c. 345/2015 Sb., c. 53/2016 Sb., c. 443/2016

Sb. a c. 457/2017 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanoveni zákona c. 151/1997 Sb.

Index Uhu s nemovitými vecmi

Název znaku C.
l. Situace na dílcím trhu s nemovitými vecmi: Nabídka odpovídá IT

poptávce
2. Vlastnické vztahy: Nezastavený pozemek, nebo pozemek, jehož v

soucástí je stavba (stejný vlastmk), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku

3. Zmeny v okolí s vlivem na pídejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná II
území

4. Vliv právních vztahu na prodejnost: Bez vlivu II
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivu II
6. Povodnové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpecím výskytu N

záplav
7. HospoUrško-správní význam obce: Obce s poctem obyvatel nad 5 III

tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a
katastrální území lázenských míst typu D) nebo oblíbené turistické
lokality

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a VI
obec, jejíž katastrálni" území sousedí s nevyjmenovanou obcí
velikosti nad 5000 obyvatel

9. Obcanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, I
služby, zdravotnická zarízeni, školské zarízení, pošta, bankovní
(penežní) služby, sportovní a kulturní zarízení aj.)

Pi
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1,00

1,00

1,00

1,05

V prípadech ocenení nemovitých vecí vyjmenovaných ve treti' poznámce pod tabulkou c.l prílohy
c. 3 ocenovací vyhlášky:

Index trhu
5

1·, = P6 * P7 * Pb * P9 * (l + E Pi) =1,050

1= l

V ostatních prípadech ocenení nemovitých vecí je znak 7 až 9 roven 1,0:
5

Index trhu It = P6 * P7 * Pb * P9 * (l + E Pi) =1,000
i = l

Index polohy

-3-
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Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Sklady, doprava a spoje
Název znaku c.
l. Druh a úcel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném fimkcnim I

celku
2. prevažující zástavba v okolí pozemku: Obcbodní centra - Autosalon II

RENAULT a HONDA.
3. Možnost napojeni pozemku na inženýrské síte obce: Pozemek nelze III

napojit na žádné síte v obci - Bez inž. sítí
4. Dopravní dostupnost: Bez možnosti príjezdu nebo príjezd po I

nezpevnené komunikaci - Bez možnosti príjezdu. Dostupnost pouze
pres cizí pozemky - není uzavreno vecné bremeno.

5. Parkovací možnosti: Omezené parkovací možnosti - Bez možnosti I
parkování - není prístup.

6. výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komercní využitelnosti: III
výhodná poloha - Pozemek lze využívat pouze k zemedelské
výrobe - je propachtovaný na dobu S-ti let Zemedelské spolecnosti
Dlouhá Lhota.

7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivu - Bez dalších vlivu. Il

Pi
0,45

0,04

0,00

-0,12

-0,03

0,03

0,00

7

Index polohy Ip = Pi * (l + E Pi) = 0,414
1= 2

V prípadech ocenení nemovitých vecí vyjmenovaných ve tretí poznámce pod tabulkou c.l prílohy
c. 3 ocenovací vyhlášky:

Koeficient pp = It * Ip = 0,435

V ostatních prípadech ocenení nemovitých vecí je znak 7 až 9 roven 1,0:
Koeficient pp = It * Ip = 0,414

1. Pozemk}' za autosalonem RENAULT a HONDA
Pozemky pare. c. 3737/72 - orná puda o výmere 6866 m', parc. c. 3740 - orná puda o výmere 287
m2 se nachází severne od ulice Evropská za autosalonem RENAULT a HONDA. Pozemky jsou

zahrnuty do územního plánu mesta Pnbram pro komercní a industriální zástavbu. Zemedelské
pozemky jsou propachtovány na dobu 5-ti let Zemedelské spolecnosti Dlouhá Lhota.

Ocenení

Index trhu s nemovitostmi It = 1,000

Index polohy pozemku Ip = 0,414

výpocet indexu cenového porovnání

Index omezujících vlivu pozemku
Název znaku c.
l. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití TI
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % IV

vcetne - ostatní orientace
3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III
4. Chránená území a ochranná pásma: Mimo chránené území a I

Pi
0,00
0,00

0,00
0,00

-4-
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ochranné pásmo
5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I
6. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Pres cást pozemku parc. c. I

3737/72 vede dvoje vrchní vedení linky VN.

0,00
-0,05

Index omezujících vlivu
6

1(, = l " E P, = 0,950
j = l

Celkový index 1= It * Iq * Ip = 1,000 * 0,950 * 0,414 = 0,393

Stavební pozemky zastavené plochy a nádvorí ocenené dle § 4 odst. l a pozemky od této ceny
odvozené

Prehled použitých jednotkových cen stavebních pozemku

Zatrídení Zákl·,cena Upr. cena, 2 Index Koef.[KC m ] [Kc/m']
§ 9 odst. 4 a) - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavení

§ 9 odst. 4 a) l 056,- 0,393 0,300 124,50

Typ Název

§ 9 odst. 4 a) orná puda
§ 9 odst. 4 a) orná puda
Stavební pozemky - celkem

Parcelní Výmera Jedn. cena Cena
císlo (m') [Kc/m'j [KC)

3737/72 6 866 124,50 854 817,-
3740 286 124,50 35 607,-

7 152 890 424,-

Pozemky za autosalonem RENAULT a HONDA - zjištená cena

C. REKAPITULACE
1. Pozemky za autosalonem RENAULT a HONDA

890 424,- Kc

890 424,- Kc

výsledná cena - celkem: 890 424,- Kc

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50: 890 420,- KC

slovy: Osmsetdevadesáttisícctyristadvacet KC

Odhad obvvklé cenv:
PHporovnání obvyklé cenyjsem )ycházel z nabídek na odprodejpozemku pro komercní vyuŽití a
to budprímo u RKnebo z internetu srea/ity.cz; ve mestePríbram

I. Nabídka

Obce: Príbram
Katastrálni území: Ph"bmm
Pozemek: komerCní o výmere 8 018 m'
Nabídka : 3 167 no,- KC (395,- KC/m')

-5-
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Imjemeújvá na odpKm komercního pomnku v lokalite ,,Za Balonkou" s prístupem z ulice
MlynárSká po pravé strane asfältové komunikace ve smeru na COV. Vešketé inž. síte jsou v míste.

II. Nabídka

Obec: Príbmm
Káta8tráhú území: Príbram
Pozemek: kDmercní o výmere 2 250 m'
Nabfdb :2 300 (JOO,- KC (l 022,- Kc/m')

Intemetová nabídka na odµDdej kcmercního pozemku v lokdite ,,Za Balonkou" po levé strane
ulice MlynárSká ve smeru na COV s prístupeln z asfältDvé komunikace ulice. Možnost napojení na

inž. síte v ksahjL

III. Nabídka

Obec: Príbram
KatastráIM území: Príbram
Pozemek: komercní q výmere 5 804 m'
NabídH :5223 600,- KC (900,-KC/m3

f

K_7"L€

."-m

-6-
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Internetová nabídka na odprodej stavebního pozemku v bývalém areálu ZRUP (po zdemolovaných
halách), který se nacihází v sousedství nákupního centra Kaufland. Prístupovou komunikaci je nutné
vybudovat, možnost napojení na verejné inž. síte vcetne plynu v míste.

Záver:

Ocenované zemedelské pozemky se nachází vpravo od silnice 1/18 za autosalonem
RENAULT a HONDA. Tyto pozemky jsou v územním plánu Mesta Príbram urCeny pro
komercní a industriální zástavbu. Pozemky jsou bez int sítí v cásti s omezením ochranným
pásmem dvou vrchních vedení VN. Pozemky jsou prístupné pouze pres cizí pozemky bez
zríZení vecného bremene zajištující tento prístupu. Dále jsou pozemky zatížené

propachtováním na dobu 5-ti let Zemedelské spolecnosti Dlouhá Lhota. Mesto Príbram má
pro vnitrní potrebu vypracovanou »Cenovou inapu pozemku", ve které je tato lokalita
zahrnuta do polygonu s cenou 1 200,- KC/m' jako ucelený celek. Vzhledem ke shora uvedeným
skuteCnostem nelze podle mého názoru tuto cenu slepe aplikovat v tomto prípadt

Po provedené podrobné anajýze shora uvedených nabídek a porovnáním s ocenovanými
pozemky a dále na základe vlastních zkušeností se situací na trhu s nemovitostmi podobného
typu stanovuji obvyklou cenu pozemku ve výši 350,- Kc/m'. Pozemky pare. C. 3737/72 o
výmere 6866 m' a pare. C. 3740 o výmere 286 m' = 7152 m' * 350,- KCI m' = 2 503 200,- Kc

Obvyklá cena pozemku Ciní celkem 2 503 200,- KC

V Príbrami 7.5.2018

Petr Lázinka
Klaudova 73
261 01 Phbram IV
telefon: 603 419 780
e-mail: petrjazinka@seznam.cz

;ý;
Zpracováno programem NEMExmss AC, verze: 3.9.7,

»Prohlašu/i, žéjs'em si vedom následku udomenepraydiyého znaleckého posudku a to ye smyslu
§ 127a zákona t!9 99/1963 Sb., obcans§ soudni'íu ypLaMém znení".

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný roZhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne
11.3.1985 císlo jednací Spr. 951 pro základní obor ekonomika - odvetví ceny a odhady nemovitostí.

Znalecký posudek byl zapsán pod por. c. 5085/12/2018 znaleckého deníku.
Znalecné a náhradu nákladu úctuji dokladem c. 5085/12/2018.

-7-
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Znalecký posudek 2139/102/2018
o ene nemovhých vecl- pozemku p.c. 3737/72 a 3740 Príbram. Nemovité veci tvorící pIbdmet oceneni jsou zapsány u
Katastrálnfho úradu v Príbrami pro obec Príbram a katastrální území Príbram, okres Príbram na listu vlastnictví äslo 10001

m

lkj

OBjedNatel POSUDK1/

ÚCEL POSUDKU

qcenen| pRovFnFNn ke dni

PQUŽTTÉ PREDPI$Y

Mesto Príbram
Tyršova 108
261 12 Príbram

zjištení obvyklé ceny nemovité veci jako podkladu k
vystupování objednatele v právních vztazích

15. 8. 2018 Posi/dek VyPRAcOVAL Ing. Pavel Pech
Vbznice 133
263 01 Dobríš

U'kon CÍS|Ô 151/1%7 Sb., v platném"znenf ke dni ooenenf, \Nhláška 441R013 ve

znení výhlášek c. 199/2014 Sb., c. 345/2015 Sb., c. 53/2016 Sb., c. 443/2016 Sb., 457/2017
Sb., podie stavu ke dni 15, srpna 2018

Erohijdka NA MÍSTE 15. 8. 2018 6amostatne Datum zpracování 15. 8. 2018
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A. Nález
1. ŽNALECKÝ ÚKOL

Na základe objednávky zadavatele si tento znalecký posudek klade za cíl stanoveni:
obvyklé ceny nemovitých vecí

jako podkladu k obchodním jednáním objednatele

2. Predmet ocenení

Ocenujeme plochu necelého % ha ( 7 152 m2) zemedelského pozemku, složeného ze dvou pozemkových
parcel, která je urcena územním pIánem mesta ke komercní zástavbe - viz detaily ÚP mesta Príbrame, níže v tomto

znaleckém posudku.
Dotcené pozemky objevíme severne od komercního areálu - prodej, oprava a servis automobilu, kdy tento

prímo sousedí se severní hranicí komunikace v ulici Evropská - viz letecký snímek na krycím liste tohoto znaleckého

posudku.

L
Tvar pozemku je dobre citelný z niže priloženého detailu snímku z katastrálni mapy i z priloženého detailu téže

mapy ve formátu ,,ortofoto", výše na této strane znaleckého posudku.

3. Prqhlídka A zAMERENj NFMOVlTÝCH VECÍ

Prohlídka nemovitých veci probehla tak, jak je uvedeno na krycím liste tohoto znaleckého posudku.

4. Podklady Ero vypracováN LNALEcKguQ pq$udku

skutecnosti zjištené na míste samém
informace podané zástupkyní objednatele tohoto znaleckého posudku
objednávka c. OBJ 180 98 46 ze dne 11.6. 2018

5. VLASTNICKÉ A EvjpENcNÍ ÚDAJE

Vlastnické a evidencní údaje jsou citelné z priložených informaci o parcelách z KN, kdy pozorný ctenár snadno zjistí, že
na Lv' cisto ló001 pro obec Príbram a katastrálnf Územf Príbram, okres Príbram, bylo ke dni oceneni zapsáno

výlucné vIastnictvi

pro Mesto Príbram, se sídlem Tynšova 108, 261 01 Pn'braml
u techto nemovitých veci:

Pozemku p.c. 3737/72 orné pudy o výmere ,6~8,6,6 m2
a

Pozemku p.c. 37,4,0, orné pudy o výmeiie '286 m2

,')2_
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6. Dokumentacea SKUTE¢NOST

Majetkoprávní evidence odpovídá stavu skutecnému.

B. Nález
P.C. 3737/72, 3740 7 152 m2 plochy urcené ÚP mesta Príbrame ke komercní výstavbe - zóna vn 11

C. Posudek
Zákon 151/1997 Sb. v platném znení definuje obvyklou cenu takto - § 2 Zpusoby ocenování majetku a služeb

) Majetek a služba se ocenuji obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpusob ocenování. Obvyklou

cenou se pro úcelv tohoto zákona rozumí cena, která bv byla dosažena pri prodejích stejného,
popnpadC obdobného majetku nebo pri poskytování Steiné nebo obdobné služby v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenen . Pritom se zvažují všechny okolnosti, kteN mají na cenu vliv, avšak do její
výše se nepmmltaji vlivy mimorádných okolností trhu, osobních pomeru prodávajfcího nebo kupujídho ani vliv zvláštní obliby.
Mimorádnými okolnostmi trhu se rozumejí napríklad stav tísne pFodávajlcjho nebo kupujícfho, dusledky prírodních ci jiných kalamit.
Osobními pomery se rozum® zejména vztahy meýetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujicím. Zv1áštnl
oblibou se rozumí zvláštní hodnota prikládaná majetku nebo službe vyplývajfcf z osobního vztahu k nim,

Obvyklá cena vyjadruje hodnotu veci a urci se porovnáním.

Analýza trhu s nemovitými vecmi - Strategie ocenení

S nemovitými vecmi se v míste i jeho okolí obchoduje. Trh s pozemky je ve meste dostatecne citelný,
jednotkové ceny oscilují kolem cástky 1 000,- Kc/m2 s tím, že samozrejme existují v nabídkách výjimky, které odrážejí
konkrétni polohu, potažmo zpusob využití techto - nabídky od 60 do 1 754,- Kc/m2.
Cenu v míste a case ocenení obvyklou mužeme tedy stanovit na základe porovnání.

K tomuto posudku jsou, mimo jiné, priloženy i 2 listy - výber z aktuální nabídky prodeje analogických

l nemovitých vecí v míste. Z této prílohy si muže pozomý ctenár utvorit základni pMstavu o výši cenové hladiny u
dotceného transferu v obci. Pro urceni obvyklé ceny na základe porovnání pak byly vybrány 3, co možná nejvíce
podobné objekty. jejich nabídková cena byla nejprve ,ocištena" o cenový prostor vytvorený logickým navýšením oferty z
duvodu zajišteni obchodního prostoru k vyjednáváni o konecné cene pronájmu " poplatky spojené s príslušným
obchodním transferem (provize RK, poplatky za sepiš smlouvy, etc.).

Popisovaná úprava byla provedena pomocí .objektivizacního koeficientu", dále byla provedena kontrola rozptylu
jednotkových cen u jednotlivých nabídek, kdy nám pomer mezi jednotkovou cenou maximálni a minimálnI ve výši, která
nepresáhne hodnotu 2, zajištuje relevantnost jednotlivých prvku zvoleného statistického vzorku. Podobnost jednotlivých
ploch s námi ocenovaným objektem je vyjádrena vahou podobnosti.

Základní jednotková cena je stanovena jako vážený prumer dilcich cen. Tato je pak upravena dle 3 specifik
nemovitosti v rozptylu + - 30%.

výpocet - viz tabulka na strane 3 tohoto znaleckého posudku.

P.c. 3737/72 6 866 m2 *770,- Kc/m2
P.c. 3740 286 m2 " 770,- Kc/m2

Obvyklá cena zjištená porovnáním je rovna

5 286 820,- Kc
220 220,- Kc

5 507 040,- Kc
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Pr®ej komercního pozemku 2 250 m", Príbmnn, okres Príbram · Seaúty.cz
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prodej komercního pozemku 2 250 m'
Príbram, okres Príbram

2 300 000 Kc(1 022 Kc za m")
Pokud hledáte komercní pozemek s velkým potenciálem, tak jste ho našli. Bonitou je velikost- 2250

m', lokalita- prímé napojení dálnici Praha, a mnohocetné možnosti využiti- skladové prostory...Možnost

k pripojení k veškerým sItím- elektrina, voda, kanalizace, plyn.Bližší info ráda sdelím osobne.

Doporucuji. d ,

.. ..

Celková cena: 2 300 000 Kc za
nemovitost, vcetne
provize, vcetne poplatku,
vcetne DPH, vcetne
právního servisu

1022 Kc

0118BK009

14.05.2018

Umístení objektu:

plocha pozemku:

Doprava:

Komunikace:

okraj obce

2250 m2

Vlak, Dálnice, Silnice,
MHD, Autobus

Asfaltová

" Y

Cena za m':

ID zakázky:

Aktualizace:
"N

stehujete se? Mrknete na 10 rad, které vám ušetri starosti, peníze i cas.

Kontaktovat:

l
Develop reality

ä ©vebp ulice Za Karlínským prístavem 683/4, 18600 Praha - cást obce Karlín
"'úly' http://vvww.devekjprea|ity.cz

VÍce o spolecnosti »

.' 1|
ttPs:/~srealitymdetaiUprodej/pozemek/komercrWpribmmA201270M16#jmg=0&fúl|scceen=false 1/1



30. 6. 2018 Prodej komercního pozemku 22 900 m', Príbram, okres Príbram · Sreality.cz
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Prodej komercního pozemku 22 900 m'
Príbram, okres Príbram

24 045 000 Kc(1 050 Kc za m')

prodej pozemku o celkové ploše 23 tis. m2 ke komercnímu využiti situovaného u hlavní príjezdové

komunikace do mesta Príbram. Pozemek se skládá ze trí parcelních císel a je obdélnIkového tvaru. Po

jeho jižní delší strane prímo priléhá k príjezdové asfaltové komun ikaci. Dle platného Územního plánu

se jedná o komercne jndustriá|ní zónu. Zmena ÚP je z roku 2011. Pres pozemek vede trasa vedení

vysokého elektrického napetí CEZ. Vlastníkem je úcelová akciová spolecnost a prodej tohoto pozemku

je možné rešiti prevodem této akciové spolecnosti (bez nutnosti odvodu dane z nabytí nemovitosti)

Pro komunikaci uvádejte evidencní císlo zakázky N78709.

Celková cena: 24 045 000 KC za Umísteni objektu: okraj obce
nemovitost

Plocha pozemku: 22900 m2
Cena za m': 1 050 Kc

Komun ikace: Asfaltová
ID zakázky: N7B709

Aktualizace: 16.06.2018

Stehujete se? Mrknete na 10 rad, které vám ušetri starosti, peníze i cas.

Kontaktovat:

NEXT REALITY
NGJXT. jeremiášova 1953/1, 37001 Ceské Budejovice 3

X%9K htlµ//www.nextrea|ity.cz
Více o spolecnosti »

j

MARKÝZY,
PERGOLY
se slevou

t

~0

t

https://Www.srea|jty.cz/d8tail/prodej/pozemek/komercnupribmm-/91162658B#img=0&fu|lscreen=fa|se
http8:,



30. 6. 2018 prodej Komercního pozemku 1 311 m', Príbram, okms Príbram · Sreality.cz
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Prodej komercního pozemku 1 311 m"
Príbram, okres Príbram

2 300 000 Kc(1 754 Kc za m")
Nabízíme k prodeji komercní pozemek o rozloze 1311m2, na kterém se nachází zdené budovy.

Pozemek se nachází bezprostredne u Kauflandu, vodovod, elektrina jsou na hranici pozemku, možnost

pripojeni na kanalizaci ve vzdálenosti cca 80 metru, plyn v nejbližším okolí není. Prostory jsou vhodné

pro vybudováni firmy, napr. autoservisu, skladu, stavební spolecnosti a pod.

Celková cena:

Cena za m':

ID zakázky:

Aktualizace:

Umístení objektu:

2 300 000 Kc za
nemovitost, + provize FIK

1754 Kc

N1711152

20.06.2018

Centrum obce

Plocha pozemku: 1311 m2

Datum nastehování: Ihned

Voda: Dálkový vodovod

Elektrina: 400V

Doprava: Vlak, Siln ice, MHD

A
..

stehujete se? Mrknete na 10 rad, které vám ušetrí starosti, peníze i cas.

Kontaktovat:

L
HVB Real Estate, s.r.o.

HVB Stanicní 1225/54, 31200 Plzen - Doubravka

Rn.t http://www.hvbreal.cz
VIce o spolecnosti »

Flcklama
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30. 6. 2018 prodej komercního pozemku 5 804 m', príbram - Príbram I, okres Príbram · Sreality.a
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Prodej komercního pozemku 5 804 m"
Príbram - Príbram l, okres Príbram

5 223 600 Kc(900 Kc za m")

Zprostredkujeme Vám prodej zajímavého komercního pozemku o celkové ploše 5.804 m'. Pozemek se

nacházlv atraktivní lokalite, v komercne-industriální zóne v blízkosti centra mesta Príbrami, a to v

dotyku s parkovištem pro 300 parkovacích mist OC Kaufland, cÍmž toto místo získává významnou

obchodnívýhodu. Inženýrské síte jsou na pozemku ci v jeho dosahu (stredotlak plynu, kanalizace,

elektrina, vodovodní rád). Pozemek je vcetne príjezdové cesty. Cena za 1 m' ciní 900,- KC, Koupi

pozemku je možné financovat hypotecním úverem. Nabízíme zdarma vyrízení hypotecního úveru se

soucasnou nejnižší možnou úrokovou mírou na trhu. Zároven zajištujeme kompletní právní servis,

vypracovánívšech dokumentu a kontrolu pro zdárný prubeh celého obchodu. Velmi doporucujeme

prohlídku s naším maklérem. Prohlídky je možné domluvit i o víkendech, neváhejte nás kontaktovat

Ev. císlo: 21661.

Celková cena:

Cena za m":

Poznámka k cene:

5 223 600 KC za ID zakázky:
nemovitost

Aktualizace:
900 Kc

Plocha pozemku:

21661

16.06.2018

5804 m2
cena vcetne kompletního
právnIho servisu, provize
RK1DPH

Stehujete se? Mrknete na 10 rad, které vám ušetrí starosti, peníze i cas.

Kontaktovat:

HOME 4 PEOPLE- EXPERT

ulice Nádražní 47/90, 15000 Praha - cást obce Smíchov

http://www.home4people.cz/expen
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Fbzemekp.c. 3737/72, 3740 . Príbram Evropská
.. -. . smkfúceluiti . -'., ,. - .

cástzemedelského honu - pole, role, louky

'.. Nbžný úcel užN . .. " . ..
Pozemky dle ÚP ke komercnívýstavbe

lÚcel užiti pozemku cást zemedelsky obdelávaného celku

.Poloha ve státe, euroregionu bývalé okresní mesto Príbram - rozhraníStred&eského a jhoceského kaje
lPoloha v obci vzhledem k úcelu užití dobré, viditelné, dobre prístupné msto ke kmerci

lVybavenost (síte ) IS chybí

'Velikost 7152m2

Nom ercnl využití Am
Rékce mezi máximálnIa minimální

cenou k porovnáM R

prodej komercního pozemku 2 250 m2 1022 Kcim2

l Objektivktacní koeficient 0,95

Standardnlnabkjka , obvyklé náklady RK io$tatn[tran$f~ni výdaje u daného druhu nemovité veci

výchozí cena 970,9 Kc/m2 1,716
Váha - míra podobnosti " ' 2

stavebne neprTpravená plocha

iprodej komercního pozemku 1 311 m2 1754 Kc/m2

l Objektivizacní koeficient 0,95
: Dtto výše

Výchozfcena L6Ó6,3 .lWm2 . 1,000

, Váha - mira podobnosti 1
l stavebne pripravená pamela v sousedství komercních objeldu

prodej komercního pozemku 22 900 m2 1050 Kc/m2

ObjektMzacníkodicient 0,95
D#ovýše

Výchozicena ' . ' ý.9.7,5 Kc/m2 1,670
Váha - míra podobnosti .' . -,.3
výrazne vetšivýmera, lukrativní místo v okrajové cásti msta

ákladní cena z pomvnáni 1100,10 Kc/m2
ýprava základniceny +, -30 %

Ftblia Frávnivztahy a príškjšensMpQzenQU,
etc.)

, dobré nsto ke komerci, vysoká atypický Nar, absence IS, nEnšivýlTE!ra pro rozsáhkN
wvdená zastavenost (50%) absence prktupu z Evropské devebmský' projekt, etc.

10,00% -10,00% -30,00%

770,07 Kc/m

výsledná [ednotkowá CCM za 1 m? "" ·"."" 770."K:C
.- -_:J
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Vzhledem k tomu, že obvyklá cena dotcených ploch byla urcena pouze na základe nabídek prodeje
analogických nemovitých veci, provedme nyní, pro udrženi objektivity tohoto znaleckého posduku, také oceneni podle
platných provádecích predpisu o ocenování majetku, jinými slovy receno, provedme výpocet

cenV zjištene

Oceneni je provedeno podle platné dikce Zákona o ocenování c. 151/1997 Sb. a jeho provádecí Vyhlášky c.
441/2013 Sb. ve znení výhlášek c. 199/2014 Sb., c. 345/2015 Sb., c. 53/2016 Sb., 443/2016 Sb. a 457/2017 Sb., kdy
shora uvedené právní predpisy jsou níže pro zjednodušeni uvádeny jako Vyhláška a Zákon.

I
e

" VN|áška äslo 441/2013 Sb. ve mení 199/2014 Sb., 345/2015 &l, 53/2016
Sb., 443/2016 Sb, 457/2017 Sb.

i Stwobnf pozomk moanený v comvé mapO stwebNá poumku

l §3
l Obec P.C, 3740, 3737/72
l ,

" :MhMb '
; Evropská
l
i pozomok wco¶dh ÚPk mtnNM

h NbdmU
0,03 p, Ip 0,40 p,

0,00 P2 0,00 h

0,00 P3 0,00 P3

0,00 P4 4,10 P4

om Ps 1 030 0.00 Ps
i p6'p7"FrFr (I" ,m P, ' P3'(1' 0,10 P6 0,520

(P1+F!2+P3+P4+P5)) (F!?+P3'P4+Ps+PdP7+P8+P9 + P7-m,obha

1,00 P7 Pio+Pn)) 0,30
komu

1,00 Pb k

1,00 " P9 " (LÁQ P9
Ti&DcaC. 2Rrikmc 3výlúšky 0,GQ P10lo -0,01 P¶¶

0,00 F!z
0.00 k 0,990 l·h·b*lp

1 ' (Pl'PZ+P3+P,+P5+P6) 0,00 P4

0,00 k 0,530244
0,00 P6

l
l R ZcUze . 0,300_

1056,00Kc 0,530 =:P, 167,90 Kc

l Fú=kp.c. Výmecav n2 XdMkwácem Výsledná ziiš{ená cena Pod.i1_ , \Nsledná 2iištená cena
l 3737/72 167,90KC 1 152 801,40 Kc ' ii . 1 152 801 40 KC
j 3740 286 167,90KC 48 019 40 Kc _ __ _ 1,1 , _ 48 019,40 K¢

Celkem 7152 1 200 820,80' KC '
m2

Q] ""
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Pri stanovení obvyklé cen'y za rocní pronájem, ci pacht, dotcené plochy vycházím ze vžitého,
ustáleného zvyku stanovení nájemného ci pachtovného jako percentuální cásti její obvyklé ceny'.
výše rocního nájemného se pohybuje v rozmezí 3 až 10% z obvyklé ceny pozemku, kdy horní hranice
je užíváno pro prípady exponovaných komercních pozemku, hranice spodní pak u ploch pro bydlení,
rekreaci, tedy pro nekomercní aktivity.

výpocet - viz tabulka níže.

Pozn. výše percentuálni podílu obvyklé ceny na rocní nájem byla stanovena s ohledem na možný
zpusob využití dotcených ploch - soucást JFC prilehlého komercního areálu, jako
nezpevnená, zatravnená plocha.

Fwemek Obvyklá cena FércentuálM podn na rocní Rocnf nájemné Rocní nájermé zaokrouhleno na
l nájem desetkoruny

m7a2 5 286 820 Kc 3,0% 158 604,60 Kc 158 600 Kc

, 3N0. · 220 220 Kc 3,0% 6 606,60 Kc - . 6 610 KcCelkem 5 507 040 KC — 165 211,20 kc ' " - 165 210 KC

Jednotková cena 23,- Kc/m2 a rok

Budou-li pozemky i nadále užívány pro potreby zemedelské prvovýroby, pak vycházejme z
obvyklých cen za pacht, a sice:

4 000,- Kc/ha a rok * O, 7152 ha = 2 860, 80 Kc/rok

jednotková cena 0,40 Kc/m2 a rok

líc'
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D. Rekapitulace cen nemovitých vecí
Cena nemovitých veci ( p.c. 3737/72, 3740) v míste a case ocenení obvvklá

5 507 040,
Slovv: - korun

Cena nemovitých vecí (p.c. 3737/72, 3740) zjištená
zaokrouhleno na desetikoruny

1 200 820, .,
Slovy :jEDEN«ILjoN-DvEmmšcmM^ET-DvAcET cebkých

Cena za pronájem ci pacht nemovitých vecí (p.c.3737/72, 3740) v míste a case ocenení obvyklá

jednotková cena

Jednotková cena

23,- Kc/m2 a rok je-li plocha soucástí JFC komercního areálu
0,40 Kc/m2 a rok je-li plocha užívaná k zemedelské prvovýrobe

E. Seznam príloh znaleckého posudku
l) Informace o parcelách z KN, detail snímku z kaustrálnl mapy, detaily ÚPmMAPRÍbraME

4 usrYMm stranou l a 2 tohoto maleckého posudku

IT) movmm sloužící k porovnání

Vozince 15. 8rpna 2018

2 USTY MEZI STRANOU 2 A3 TOHOTO ZNALECKÉHO POSUDKU

Posudek obsahuje 13 Iktu, z toho 1 list titulní, 6 lktu znak!S;kého-pDšUdku a 6 listu Jako pTLTohu. Znalecký posudek
se predává ve dvou vyhotoveních.

prohlašujl, že jsem si vedom následku vedome nepravdivého ználeckého posudku, a to ve smyslu § 127a zákona c.
99/1963 Sb., obcanský 8oudnf rád, v platném znení.

pnohkšujl, žb souhlasím se zvel\ejnením tohoto maleckého posudku.

ZnalecKá DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný ncdlodnutjm krajského soudu v Praze dne 22.62006 pod císlem jednacím Spr

4013/2005 pix) základní obor ekonomikt ceny a odhady nanovitosti.
Znalecký posudek je zapsán pod poradovým císlm 2l39/l02n0l8 v m
Znalecné a náhmdu nákladu úctuji podle pripojené likvidace.

Ihg. Pavel Pech
\hmice 133
263 01 DOBNŠ
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