
Město Příbram
_ ProjednánIZMi Odbor: správy majetku

_ _ _ _ . dn.e: 1_7,02.2020"Název bodu jednání:
Žádost o prodej pozemku p. č. 648/39 a části pozemku p. č. 648/6 o výměře cca 11 m', vše
v k. ú. Příbram

Předkládá: Rada města Příbram
Zpracovala: Bc. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 27.01.2020, usn. č. 61/2020
Text usneseni RM: Rada města
l. schvaluje
úhradu částky za bezesmluvní užíváni pozemku p. č. 648/39, na kterém stoji stavba garáže
v katastrálním území Příbram, ve výši 80 Kč/m'/rok, společně a nerozdIlně manželi

a to
13.03.2019.

bez čp/če

zpětně od

ll. doporučuje ZM
schválit prodej pozemku p. č. 648/39, na kterém stojí stavba garáže bez čp/če v katastrálním území
Příbram, za cenu 1.601,00 Kč/m', do společného jmění manželů

III. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.02.2020

Napsala' Marie Vaněčková

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje - neschvaluje
(varianta l - dle žadatele)
prodej pozemku p. č. 648/39, na kterém stojí stavba garáže bez čp/če v katastrálním území Příbram,
za cenu ....... Kč/m' a části pozemku p. č. 648/6 o výměře cca 11 m' z celkové výměry
6700 m2 v katastrálním území Příbram za cenu ........ Kč/m2 (část pozemku je zakreslena
v geometrickém plánu č. 6223-144/2019 ze dne 15.10.2019, který je přílohou předloženého
materiálu), do společného jmění manželů

(varianta ll - dle Odboru investic a rozvoje města a Samostatného odděleni silničního hospodářství)
prodej pozemku p. č. 648/39, na kterém stojí stavba garáže bez čp/če v katastrálním území Příbram,
za cenu ....... Kč/m', do společného jmění manželů

Důvodová zpráva:
Žadatelé:
manželé

Předmět prodeje:
- pozemek p. č. 648/39 (zastavěná plocha a nádvoří), na kterém stojí stavba garáže bez čp/če

v katastrálním území Příbram
- část pozemku p. č. 648/6 (ostatní plocha) o výměře cca 11 m' z celkové výměry 6700 m'

v katastrálním území Příbram.

Účel prodeje:
Na pozemku p. č. 648/39 jsou postaveny garáže ve vlastnictví žadatelů - předmětná stavba garáži
stojí též na pozemku p. č. 666/1 v k. ú. Příbram v jejich vlastnictví.
Pozemek p. č. 648/6 požaduje žadatel odkoupit z důvodu nedbalého parkování jiných vozidel na části
pozemku před garáží, dochází tak k nemožnosti vjíždění do garáže - tímto chtějí žadatelé zamezit
nepovolenému parkování na zeleni.
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Znalecký posudek č. 2342/139/2019 ze dne 08.12.2019 vC. dodatku č. 1 ze dne 07.01.2020,
vyhotovené Ing. Pavlem Pechem:
Výsledná cena zjištěná podle cenových předpisů (cenu v místě a čase ocenění obvyklou nelze určit):
p. č. 648/39 o výměře 26 m': po zaokrouhleni: 41.626 Kč (tj. 1.601 Kč/m'),
část p. č. 648/6 o vým. cca 11 m'z celkové vým. 6700 m': po zaokrouhlení 17.611 Kč (tj. 1.601 Kč/m').
Úhrada částky za bezesmluvní užíváni pozemku:
p. č. 648/39 o výměře 26 m': po zaokrouhleni: 2.080 Kč/rok (tj. 80 Kč/m'/rok).
Žadatelé již uhradili náklady za vyhotovení znaleckého posudku.

Vyjádření Odboru investic a rozvoje města, oddělení rozvoje města:
Odděleni rozvoje města:
l) souhlasí s prodejem pozemku p. č. 648/39, neboť' je pozemek zastavěn stavbou ve vlastnictví

žadatele. Dojde tlm k narovnání majetkoprávních vztahů.
2) nesouhlasí s prodejem požadované části předmětného pozemku p. č. 648/6 v k. ú. Příbram, neboť

se jedná o veřejné prostranství (pojem ,veřejné prostranství' - viz vyjádření oddělení v přIIoze
materiálu). Rovněž přilehlá komunikace nemá dostatečné šířkové parametry. případným prodejem
tohoto pozemku by se město Příbram připravilo o možnost tuto komunikaci v budoucnu rozšířit.

vyjádření Samostatného oddělení silničního hospodářství:
Z hlediska dopravních zájmů souhlasí s prodejem pozemku p. č. 648/39 pod stavbou.
Z hlediska dopravních zájmů nesouhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 648/6 - zákaz parkováni
před vjezdy upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Pozn. Odboru správy majetku:
Že stavba komplexu tří garáži stoji též na předmětném městském pozemku p. č. 648/39 dokládá
geometrický plán č. 6223-144/2019 ze dne 15.10.2019, určený mj. pro vyznačení budovy. Uvedenou
stavbu garáži, která stojí z větší části na pozemku p. č. 666/1 v k. ú. Příbram vlastni žadatelé od
13.03.2019 (od této doby byla radě města navržena zpětná úhrada částky za bezesmluvní užíváni).

Záměr prodeje předmětných nemovitých věci byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Příbram od
29.11.2019 do 16.12.2019.
Nabývací titul: Kupní smlouva ze dne 13.04.1993, směnná smlouva ze dne 13.02.2001, smlouva
kupní ze dne 21.03.2005, prohlášení dle zákona č. 172/1991 Sb.

Komise pro realizaci majetku města dne 13.01.2020:
- doporučuje schválit úhradu částky za bezesmluvní užíváni pozemku p. č. 648/39, na kterém stoji

stavba garáže bez čp/če v k. ú. Příbram, ve výši 80 Kč/m'/rok, žadateli, a to zpětně od 13.03.2019
- nedoporučuje (dle žadatelů) schválit prodej pozemku p. č. 648/39, na kterém stoji stavba garáže bez

čp/če v k. ú. Příbram a části pozemku p. č. 648/6 o výměře cca 11 m' z celkové výměry 6700 m' v
k. ú. Příbram (část pozemku je zakreslena v geometrickém plánu č. 6223-144/2019 ze dne
15.10.2019).

- doporučuje (dle Odboru investic a rozvoje města a Samostatného oddělení silničnIho hospodářství)
schválit prodej pozemku p. č. 648/39, na kterém stoji stavba garáže bez čp/če v k. ú. Příbram, za
cenu 1.601 Kč/m'.

Stanovisko Odboru správy majetku:
Odbor provedl místní šetření a pořídil fotodokumentaci. Pozemky se nacházejí v uzavřeném bloku,
v blízkosti ulic Hálkova a Riegrova, viz situace a mapa ortofoto.
Odbor doporučuje prodej pozemku p. č. 648/39 z důvodu majetkoprávního narovnání - pozemek je
zastavěn stavbou ve vlastnictví žadatelů (sjednoceni vlastníka stavby a vlastníka pozemku) a
nedoporučuje prodej části pozemku p. č. 648/6 - souhlasí s vyjádřením Odboru investic a rozvoje
města a Samostatného oddělení silničního hospodářství.

Přílohy
1. Žádost o prodej vc. zákresu v GPL č. 6223-144/2019 ze dne 15.10.2019
2. Znalecký posudek č. 2342/139/2019 ze dne 08.12.2019 vC. dodatku č. 1 ze dne 07.01.2020
3. Vyjádření Odboru investic a rozvoje města
4. Vyjádřeni Samostatného odděleni silničního hospodářství
5. Fotodokumentace, situační snímek, mapa ortofoto
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Město Příbram - Městský úřád Příbram
Odbor správy majetku, oddělení majetkoprávní
Tyršova 108
261 01 Příbram l

v ?&Apťi ,,, al/c. Gbdj

Pril OHfl
Městský úřad PřSbľam

261 01 Příbram l, Tyršova 108
Převzal: Odbor spúy majetku

2,°,š,l° 11 -IF 2019
CV. Č.:

č.j., ha'pg
"1 krát 1 příloh

ŽÁDOST

l. Specifikace majetkoprávní dispozice, která je předmětem žádosti:

Eši PRODEJ [J PACHT D NÁJEM [J SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

ll. Přesné označení nemovité věci dotčené žádostí
Bzemekp, č. .G£f gq ovýměře .%.. m' vkatasttálnfm Území..?akN1'
pozemek p. č. . . o výměře At: m' v katastrálním území µ#~1
D další pozemky uvedeny v příloze této žádosti

;Á=k' p. č. Caq/c O ,ýměře cca..4Ľ.m' zcelkové výměry CA29 m' vkatastrálním území

část pozemku p. č. o výměře cca.....,....m' z celkové výměry............m' v katastrálním území
část pozemku p. č. o výměře cca......,.,,m' z celkové výměry m' v katastrálním území

[j další pozemky uvedeny v přlbze této žádosti

Ill. Účel,důvod'd) C4(/3¶ Pa Tmm
2 &u·>u

k Do 6 Ar
?ÉP

N. V případě prodeje chce žadateVžadatelé nemovitou věc odkoupit do:
n svého výlučného vlastnictví (pořizuje již finančních prostMků, které ňEýsou součásUSjM)
® společného jmění manželů (sjm)
[J do podflového spoluvlastnictví: ve výši id. podílu.............

V. Vztah k předmětu žádosti (předmětné nemovité věci):
majitel stavby na předmětné nemovité věci 1SB majitel sousední nemovité věci

[j nájemce/pachtýř předmětné nemovité věci [j žádný

VI. Zadatel příp. žadatelé (fyzická osoba nebo právnická osoba):
Jméňo; přfjmeni, titul/název firmy s uvedenfm osoby, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby:

Datum narozenf/|ČO:...
Bydliště/sídlo
Korespondenční adresa"
Telefon·Emnai|:..

Žadatel/žadatejé
|gsouhlasí se zasílánhn informací o stavu vyřizováni žádosti elektronicky

(v některých případech může být příloha e-mailu zazipována, heslo bude zasíláno SMS)
[J nesouhlasí s elektronickým zasíláním informací

l
Á

· l



VIL:[j i/yjádřéníséŕávců gt,i
K žádosti o odprodej pozemku je vyžadoYáno doloženI vyjádření správců sítí z důvodu ověření existence sítí ve
správě jednotlivý!íh správcíj ' '
Kontaktní údajé spráVCů 'sítí: ,
RVÝE Distribuční služby, s.r.o., PlynárensŔá 499/1, 657 02 Brno (www.rweAs.cz).
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín (www.cezdismbuce.cz).
ČeSká telekomunikační infrastruktura, a.s:, Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 (www.cetin.cz/web/guest/vyiadrovam-
o-e9isteňci.siti).
1. SčV'a:'s., ŇovolĹospodská úl. 93, 261 01 Příbram lX - Nová Hospoda (www.lscv.cz).
Příbramská teplárenská a.s., Obecnická 269, 261 01 Přfbram l (ptas@,voiňY.cz).
Technické služby města Příbrami, p. o. (veřejné osvětlení) Čs. armády 6, 261 01 Přlbram lV (pozelnkY@ts-pb.cz)

Vlij. Přílohy:
®situační snímek se zákresem poptávané části pozemku
[j jiné
[j vyjádření správců sítí '

lX. SouvkejIcí informace
Kupní cena, výše nájemného nebo pachtovného bude stanovena dle znaleckého posudku, jehož zpracování zadá
město Příbram. Žadatel uhradí cenu za zhotoveni znaleckého posudku.
V případě potřeby vypracování geometrického plánu na rozdělenf pozemku, žadatel - kupujícf zároveň uhradí i
náklady spojené s vypracováním předmětného plánu.

Podpis, příp. razítko žadatele
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
DosavQdn( stav No"ý stov

Oznoéen' Výměra porcety Druh pozemku Omoéenf Výměro pvceW |D,vh potemko' Typ Movby Způs. Porovnóni se stavem evidencE průvnlch vztahů
pozemku pozemku , , _ , __ _ íjn¢en' OL) pk¢hó21 z pozemku Č(skj listu Výměro dllu Oznočenľ '

pore. č(9Ierň __ .. _ -. Způsob vyu2iů QQtC. člslem _ . ZpŮ3Ob 'vjyu»U Způsob vyuZiH qme. v vIostnictvl dňu .
he ! d ha : A kataslru dřwjší poz.

, , nemqvito$t( evidenci hO vR'

: :P . ·
. ,
. ,
V

648/39 *)i ! 26 20S/. pt 648/39 ! 1 l ZOSĹ p'. "= 2 i i
. .

P ,

64&'4G ; 6 Zast. pI b«
: i . : · gom 2 64&'39 70001 6: .. .! i 648/41 i 8 ZOšI. pL

,; i i i gwd7 2 648/39 10001 ! i 8

. : , .666/7 ")í ! 53 zast. pI. 666/1 ! 2/ ZQSt. pI, %,%'" 2
: ; . : fq p
0

i 666/4 i : 15 zast. pI, bq;' 2 666/1 11855 ! 15
· · i : ~ - .: : · . - - - - " S. . , ., . P

i ! 666/3 ! : 16 ZQSĹ p'. "=" 2 666/1 11855 ! ľ6
. , . , . .I '
' ' P P

&
p q

i i 79 ! i 77
F
P

' ' :U

°) ROMA v -oďtu Pmér|v dů ledku zook· 'uh/en/ č/"'/j U'čekh Qměr ¶od/e §92 o-'st. 2 yyhl. ". 35 7201J Sb. v p/o/ném zn 'j'l ! !
· l

q · 0

Na p.p.č 648/39 q 666/1 je jedno budovo
Na p.p.č 648/40 a 666/4 je jedna budova

No p.p.č 648/4 1 q 666/3 je jedno budovo

Seznam souřadnic (S—J75K)

Souřadnice určené měřen/m
Č/s/o bodt_
2760-1
2760-52
5846-1
5946-71'
5946-12
6071-23
1
2
3
4
5
6

Souřodnice pm zdp/s do KN
Y X kód Kv. Y X Poznámko

778392.93 ?á82495.83 3
778383.88 7082506.57 3
778385. 79 14 J budovo
778385.59 1082497. 14 3 budova
778380.07 10ä2503AQ 3 budova
778389.78 1082502.53 3
778387. 73 7082505. 42 3 budovo
778389.57 7082502.91 3 budovo
778382. /6 TO825®.99 3 budovo
778384.25 1082498.64 J budova
778386.01 7082504.05 J průseč/k
778388.00 TäB2501.68 3 průsečtk

.. .... . 669/4

l 648/37

,,

l

, '"k--""" Q

,.-" '"'-\669/1
.,

648/26 " . -"' "r

GEOMETRICKÝ PLÁN p'&· ů'·da ·prômký ln2·nýr: st·jmp'· ~h ';;'"'"ý ^'·mm _,
JrMm. l jrMm,

pro iňg. Rudolf Sm šek
ČÉbk7 p~ky ·0UWt¶U W0dM ¢h0o pdbNY ůhdM

k2.ngm· 1469g 1996 inl.ngm:rozdě/en/ pozemku,
vyznačenl budoyy Dew: 15. 10. 2019 C[.10, 510/2079 Dm, Cmq,

Ndůzito0¶H 6 edpoMä prhmúm T0ňlô 8{0jMl9ó pbônv «oImmv

v kctoMkvho QŕédLL

Vyhotovitel: Ing. Rudolf Sm/šek up® 0ouNcm( 0 0CNbv¢rdm pqcch. +ÓĺfM qmďrfcbóN pOnu V KbtiňM

Březohorskd 253
26101 Př/bram 7

C(uo pIánu: 6223- 144/2019
Př/bram KÚ ro středočeský kraj

- KP fříbram
Obec: Př/brum ing. Eva Soukupová

PGP-1904/2019-211
Kut. Území, Př/brom _ 2019.10.15 13:13:58 CEST
Mapový ii3t, Př/bram 1- 1/2/, 23

v%KnNcôm porwnkô byľo ~MM ŕT·MňM¶
v nwých

Hod EM Rh¢¢0ny phdumMm

zdmi
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' ·-"y,$ Znalecky posudek 2342/139/2019

~,5 i'"

""" o'<aK?ovNch věci: pozemku p.č. 648/39 a části pozemku (cca 11 m2) p.č. 648/6 -
Příbram. Nemovité věci jsou u Katastrálního úřadu v Příbrami zapsány na ňsfu vlastnictví číslo 10001 pro obec Příbram a
katastrální území Příbram, okres Příbram
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OBJEDNATEL POSUPKU

ÚČEL POSUDKU

Město Příbram
Tyršova 108 '.
261 19 Příbram I "..:.0·'

'""r'.';.,..".{,'' ' -·"N
zjištěni obvyklé ceny nemovité vôcFjako podkĹadu k vystupování
objednatele v právních vztazích .' :.z;.'

'.i '".' ·- ' ;'.;;.. .
: ' r.

·". :'ě' '
. KE DNI 8. 12. 2019 Pqsudékvypracoval Ing. Pavel Pech

Voznice 133
263 01 Dobříš

PoUŽR PŘFDF'!SY Zákon číslo 15111997 Sb. ve znění pozdějších přědpisů, podle stavu ke dni ,8,
prosince 2019

"" ""~, .¢'):')):) }"

"O,. ':; : '"čí
zvi .

C ^t"-.,"·' - Cé-íN "C"

8. 12. 2019,
samostatně

DatuĹq! ÍpRÁcovÁNj 8.12. 20Ĺ9
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A. Základní údaje
1. PŘEDMÉT OCENĚNÍ

oceňuji dvě ,miniaturní" plochy pozemku pod stavbou garáže, potažmo přilehlého jednotného Funkčního Celku
s touto. Předmět oceněni je, dle mého, přehledně znázorněn na přiloženém detailu snímku z katastrální mapy, který
pozorný čtenář objeví níže v otmto znaleckém posudku.

Z popisovaného schématu je ätelné, že předmět ocenění je složen z celé výměry pozemku p.č. 648/39 - plocha
pod garáží a části p.č. 648/6, která pňléhá k severozápadnímu okraji prvně uvedeného pozemku.

D

Shora popisovaná plocha (26+11 = 37 m2) je položena k jihozápadní hranici zahrady, či lépe, JFC u domu Cp.
183 v ulici Hálkova, kterou objevíme v širším středu města Příbramě - viz letecký snímek na krycím listě tohóto
znaleckého posudku.

2, VLASTNICKÉpA Evidenčn1 (JPAJE
Oceňované nemovité věci jsou u Katastrálního úřadu v Příbrami pro obec Příbram a katastrální území

Příbram ke dni ocenění zapsány na

LV 10001 jakovýlučné vlastnictví
Města Příbram, se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram

Majetkoprávně sestávají z:
Parcely p.č. 648/39

m ;arcely p.č. 648/6
zastavěné plochy a nádvoří s výměrou 26 m2

ostatní plochy, neplodné půdy s výměrou
předmět oceněni Noří její část

6 700 m2
r

q

s vým¢rou cca .1.1_m.2,

3. Podkj QňY pro vYpRA.coyÁNÍ znaleckého pos'µpku
informace a údaje sdělené zástupci objednatele
skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém

4. Prohlídka a zaměření nemovité věci
Prohlídka nemovitých věci proběhla tak, jak je uvedeno na krycím listě tohoto znaleckého posudku.

5. pQužm předeisy
Zákon číslo 151/1997 Sb. v platném znění ke dni ocenění
výhláška čÍslo 441/2013 Sb. ve znění
výhlášek č. 199/2014 Sb, č. 345/2015 Sb., 53/2016 Sb. 443/2016 Sb., 457/2017 Sb., 188/2019 Sb.



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2019 13:15:03

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, čj.: 108534/2019 pro Město Příbram

Okres: CZ020B Příbram

:.území: 735426 Příbram
Obec: 539911 Příbram

List vlastnictví: 10001
V kat. území jsou pozeňky vedeny v jedné číselné řadě

Vlastník, jiný oprávněný
!'1astnické právo

Identifikátor

00243132

Podíl

Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Nemovitosti
Pozemky

Parcela

648/6
Výměra [m2] Druh pozemku ZpŮsob využití

neplodná půda
ZpŮsob ochrang_

6700 ostatní plocha
648/39

0 Na pozemku stojí stavba
Další údaje: stavba je

LV 11855
666/1 LV 11855

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části..B - B= zápisu

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

řyp vztahu

Věcné břemeno (podle Ií8tiny)

Oprá vnění pro
GasNet, s.r.o., K1íšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad
Labem, RČ/IČO: 27295567

Povinnost k
Parcela: 648/6

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná 7700071380 1/VB ze dne 26.02.2019.
Právní účinky zápisu k okamžiku 11.03.2019 12:25:48. Zäpis proveden dne
02.04.2019.

V-2067/2019-211
Pořadí k 11.03.2019 12:25

o Věcné břemeno zřizování a provozování vedení
kabelových převěsů nad služebnými pozemky, rozsah vymezen
6133-6/2019

VYLADĚNÝ INTERNET Příbramsko, s.r.o., č.p. 4, 26101
Suchodol, RČ/IČO: 24158607

Povinnost k
Parcela: 648/6

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná A 686/OSM/2019 ze dne 10.07.2019.
Právní účinky zápisu k okamžiku 23.10.2019 14:44:23. Zápis proveden dne
13.11.2019.

V-9312/2019-211
Pořadí k 23.10.2019 14:44

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2019 13:15:03

Okres: CZ020B Příbram

Kat.území: 735426 Příbram

Obec: 539911 Příbram

List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné čísaľné řadě

Plomby a upozornění - Bez zápimi

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

POLVZ:431/1991
Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbr=

Z-100431/1991-211
RČ/lČO: 00243132

o Smlouva (dohoda) VI 1054/1993 kupní ze dne 13.4.1993, právní účinky vkladu dne 23.4.1993.

POLVZ:435/1993 Z-100435/1993-211
Pro: Mě8to Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132

o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991.

POLVZ:336/1994 Z-100336/1994-211
Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132

o Směnná smlouva V13 1628/1995 Smlouva směnná-právní účinky vkladu dne 20.7.1995.

POLVZ:776/1995 Z-100776/1995-211
Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132

o Veľká privatizace - smlouva o převodu 107/1996 Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze
dne 1.7.1996. '

POLVZ:558/1996
Pro: Město Příbram, Týršova 108, Příbram I, 26101 Příbram

Z-100558/1996-211
RČ/IČO: 00243132

o Velká privatizace - sinlouva o převodu 1110/1996 Smlouva o bezúplatném převodu majetku do
vlastnictví obce.

POLVZ:778/1996
Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram

o Vznik práva ze zákona zákon Č. 172/1991.

POLVZ:42/1997
Pro: Město Příbram, TYrŠova 108, Příbram I, 26101 Příbram

o jiná listina ze dne Smlouva o převodu vlastnictví ze dne 25.07.1997.
POLVZ:1153/1997

Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram

Z-100778/1996-211
RČ/IČO: 00243132

Z-100042/1997-211
RČ/IČO: 00243132

Z-101153/1997-211
RČ/IČO: 00243132

o Vznik práva ze zákona zákon Č. 172/1991 návrh na zápis ze dne 10.4.2000
čj.pr-207/2ooo-Ř.

i

I
0
.

POLVZ:698/2000
Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram

Z-100698/2000-211
RČ/IČO: 00243132

o Směnná smlouva V13 739/2001 ze dne 13.2.2001, právní účinky vkladu dne 22.2.2001.

POLVZ:426/2001 Z-100426/2001-211
Pro: Město Příbram, TYršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132

o Smlouva kupní ze dne 21.03.2005. Právní účinky vkladu práva ke dní 30.03.2005.

Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram
V-1517/2005-211
RČ/IČO: 00243132

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrální úřad pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2019 13:15:03

Okres: CZ020B Příbram

t.území: 735426 Příbram

Obec: 539911 Příbram

List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Vztah bonitovaných pŮdně ekologických jednotek (bpej) k parcelám - Bez zápisu

¶ovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

=astrá1ní úřad pro St:t'eciočeskÝ kraj, Katastrální pracoviště příbram kód: 211.

hotovil:
ský úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 21.11.2019 13:38:02

0

l

a

i

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrální úřad pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.
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B. Nález
I) Pozemek p.č. 648/39 a část p.č. 648/6 cca 37 m2 plochy pod garáží jiného vlastníka a JFC s tímto LV 10001

C. Ocenění - Posudek
Cena nemovitých věcí v místě a čase ocenění obvyklá

Zákon 161/1997 Sb. v platném znění definuje obvyklou cenu takto - § 2 Způsoby oceňování majetku a služeb
Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. otl)vyklou

' cenou se prp ú¢ely t,ohotQ zájcona roqumí Cena, která by byla dosažena při prQdeiích stejneho,
popřípadě obdobného majetku nebo při pQSkYtoVání stejné nebo obdobné Služby v obvy·dém
obchodn m styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její
výše se nepnomftají vHvy mimořádných okolnosti trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujldho ani div zvláštní obliby.
Mimořádnými okolnostmi trhu rozumějí například stav tfsně prcxlávajfcfho nebo kljpujíciho, důsledky přírodních či jiných kalamit.
Osobními poměry se rozumej"l zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvfáštnf
oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná mgetku nebo službě vyplývajici z osobního vztahu k nim.

Obvyklá cena vYiadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.

Analýza trhu s nemovitými věcmi
Trh s nemovitými věcmi dané komodity, tedy stavebními pozemky, v místě existuje, je relativně dobře čitelný. Ke

stanovení obvyklé ceny .standardních' ploch je tedy možné striktně dodržet dikci zákona o oceňováni a tuto stanovit na
základě porovnání.

Tržní ceny pozemků se pohybují v rozmezí 1 185 až 3 002,- Kč/m2 - viz přiložené nabídky prodej.
Shora uvedené tvrzení neplatí pro oceňovanou plochu, neboť nejde o běžný zjev na trhu s nemovitými věcmi

dané komodity, tedy pozemky, a sice z těchto zásadních důvodů:
- .miniaturní" výměra
- atypický tvar
- obtížné autonomní využiti0 ObvYk|ou cenu pozemku není tedy možné stanovit - nelze použít porovnávací metodu, pro

další obChodnÍ jednání objednatele je tedV třeba vycházet z céňY zjištěné.

l
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). 12. 2019 prodej pozemku 533 m', Příbram - Příbram VIl, okres Příbram · Srealitym

--":
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C: Súram a Dms~*p _ _ ¶1 1^t

Prodej pozemku 533 m'
Příbram - Příbram VIl, okres Příbram
1600 000 Kč(3 002 Kč za m')
Pozemek určený kvýstavbě, dle územního plánŮ se nacháziv pLocY'ý SMÍŠENÉ OBYTNÉ -BYDLENÍ

MĚSTSKÉ KOLEKTIVNÍ ( BK ). Hlavní a přípustné funkční využití: stavbý Š)ro bydlení, školská zařízení,

kulturní zařízenf, sportovní zařízení, zdravomická a sociá1ni zařízení, CÍrkevnÍzařfzení, ubytovací
zaňzení, zařfzeniveřejného stravování, obchodnízařÍzen[ (do kapacity"1.000 m2 hrubé užitné plochy),
drobná nerušľcNýroba a služby (do kapacity 100 m2 hrubé užitné p|oGhy). Přiložená studie na
výstavbu vzorkové prodejny. V sousedsM pozemku se nachází lékařský dům s lékárnou, naproti Penny

markel je to tak ideální místo napříkjad pro zřízení rychlého občerstveni, soukromé lékařské ordinace,
cukrárny, kadeřnictví a podobně.Vhodné j provyužiti na reklamní plochu. Veškeré sItě na hranici
pozemku.

Celková cena: 1 600 000 KČ za
nemovitost, včetně
provize

Cena za m": 3 002 KČ

ID zakázM 710863

Aktualizace: 22.11.2019

Umístění objektu: Rušná část obce

Dojezdová
0 vzdálenost Nov'

C) Zajímá vás, jakdlouho budete dQjMětztébo adresý?

· Přihlaste se a zkontrolujte svůjdojezdcwý čas

Stěhujete se? Mrkněte na 10 rad, které vám ušetři starosti, peníze ičas.

, V okolí najdete:
' Večerka: Potraviny CBA (177 m)] Hospoda: Pivnice Kostka (286 m)

: Hřiště: Dětské hřiště Bratří Čapků (215 m)

, Cukrárna: Cukrárna Příbram (272 m)l

' i15;https:/mwwsma[ityAz/dewl/pMeypozemewostatni-pozemWpribraľn-pňbramMim44022434Mimg=0&Mfsmen=m!w 1/2



8. 12. 2019 prodej zahrady 464 m', Příbram, okres Příbram · Smality.cz
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Prodej zahrady 464 m'
Příbram, okres Příbram
550 000 Kč(1 185 Kč za m')
prodej zahrady o celkové rozloze 464 m2 na výsoké Peci. Na pozerMŠu zavedená elektřina.

Doporučujeme prohlídku.

l
!

i

Celková cena: 550 000 KČ za
nemovitosl včetně
provize

Cena za m": 1'185 Kč

ID zakázN 713697 ·

Aktualizace: 02.12.2019

Umístění objektu: Klidná část obce

Plocha pozemkui 464 m2

Elektřina: ' 120V
..DopraVa: SIlnice, MHD, Autobus

l
ir

Dojezdová
vzdálenost Nov'

Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždětz tém adresy?Q Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezdový čas

Služby:
sédAi Hypotéka 1724,84 Kč l měsíčně

mj Hypotéka již od 2,44 % ročně

Stěhujete se? Mrkněte na 10 rad, které vám ušetři starosti, penízei Čas.

Rek!ama

Spočítat

:
i
i
.ď

I

V okolí najdete:
Večerka: U Maroušků (184 m)
Hospoda: SKLÍPEK (583 m)
Hřiště: Dětské hřiště Komenského nám... (408 m)
Cukrárna: Café del Mare (89 m)
Divadlo: Divadlo A Dvořáka Příbram (1177 m)
Kino: Letní kino Příbram (1979 m)
Př(rodn( Motýlfvrch Ferdinandka (1500 m)

zajímavost
Veterinář: Veterinární klinika na Weilovně (569 m)
Bus MHD: Příbram, nám.T.G.M. (125 m)
Pošta: Pošta Příbram 1 - Česká pošta,s.p. (77 m)
Lékárna: PHARMGEST spol. s r.o. (173 m)
Školka: MŠ speclálM Příbram, Hradební (136 m)
Vlak Příbram (521 m)

.4"""C" (n
https://www.srea|ity.cz/detail/prDdeypozemek/zahrada/pňbmm41666506332mmg=0&Kl|screen=f3lse il
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Ocenění je tedy provedeno podle platné dikce Zákona o oceňování č. 151/1997 Sb. a jeho prováděcí Yyhlášky
č. 441/2013 Sb. ve znění výhlášek č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., 443/2016 Sb., 457/2017 Sb. a

, 188/2019 Sb., kdy shora uvedené právni předpisy jsou níže pro zjednodušení uváděny jako Vyhláška a Zákon.b :

t

i Výhláška člsb 441/2013 &). ve měni19912014 Sb., 345/2015 &)., 5312016
Sb., 443/2016 Sb, 457/2017, 18812019Sb.

&avobní µeomok noomôný v canoW mapO stmbnkh p0idčr kú

§3
Obec nevy~náv T~eč. lfňdry č. 2

Část p.č. 64816 acelá parcela p.č. 648139
.. .'"... PIMR. ' ' l .

' .4"·.
0dstmc (l}- poi0mú pod prúf & JFC touto

It 1Fňlohy č. 3výNsky Tádcač. č. 3VýNšky
0,00 p, Ip 0,80 p,
0,00 P2 0,04 P2
0,00 P3 0,00 PS
0,00 P4 0,03 P4

pÉrp7'p8'p9' (1+ a ,S7w,, 1,300 p,·(1' °m " 1,192
(P1+P2+P3+P4+P5)) m'~" (P2'P3'P4+P5+Pb+P,+P8'F!' '

0,10 R61,00 P6 Pio+Pn))
P7-

1,00 Pi 0,30
~

1,00 Pb (JÁ) 1%
1,00 P9 090 P9

2pnkm e. 3vmšky P!0Iq .0,03 r f),® Pii

0,00 R!
0,00 P3 O 970 1·h'b'k

1 ' (P1+KfP3+P,+P5+P6) 0,00 P4 '
0.00 R5 1,503112
0,00 F\s

I R ZčUze ,,O®

1065,00KČ 1,503 —&§4 1 600,70 Kč
pwmkp.č. Výněrav nQ j«Mkwóm výsledná i'štěná cena Podíl výsiedná Áišténa cena ,
část 648/6 n 1600,70 Kč 17607,70Kč i 1 " 17 607,70KČ

648139 26 1600,70 Kč 41618,20Kč 1 1 41 618,?0KČ .

Plocha pod garážía JFC s touto 59 225,90 KČ
i
i
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D. Rekapitulace cen nemovité věci
I) Pozemek p.č. 648/39 a část p.č. 648/6 cca 37 m2 plochy pod garáži jiného vlastníka a JFC s tímto LV 10001

Cena nemovitých věcí v místě a čase ocenění obvyklá

Nelze určit
Cena nemovitých věcí zjištěná

59 225, 90 Kč

0 zaokrouhleno na desetikoruny

59 230,-k,
Slovy : PADESÁT-DEVĚT-T|S1C-DVĚ-STĚ-TŘ|CET korun českých

E. Seznam příloh znaleckého posudku
D Fotokopie LV, detail snímku z katastrální mapy, znázornění předmětu ocenění na detalu snímku z

KATASTRÁLNÍ MAPY 4 LISTY MEZI STRANOU l A 2 TOHOTO ZNALECKÉHO POSUDKU

ú) Nabídky prodeje nemovitých věcí k prezentaci trhu s nemovitými věcmi v místě
1

¢j
Voznice 8. prosince 2019

Posudek obsahuje 10 listů, z toho 1 list titulní,
so předává ve dvou vyhobovenfch.

Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

LIST MEZI STRANOU 2 A 3 TOHOTO ZNALECKÉHO POSUDKU

4 listy z ' o posudku '"l alecký posudek
Q?ny a o"" .-

nepravdivého znaleckého posudku " ve smyslu § 127a zákona č.

ZNALECKÁ DQLOŽK&
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný roäodnutím krajsµ"i&)g'yp~ e 22.6.200§ pod číslem jednacím Spr

4013/2005 pro základní obor ekDnomik& ceny a odhady nemovitosti. /ú" c z ob $n
Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 2342/139/20lS| vm¢Nnaleck
Zndečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. S 'I,

,
"""4//

Pavel c ',, " ·,:,·"-"'.'.,;,1 ' :g
CC C) í "Zi- ,""Ť"

Ab'



Dodatek Č.1 znaleckého posudku 2342/139/2019

o ceně nemovitých věcí: pozemku p.č. G48/39 a části pozemku (CCa 11 m2) p.č. G4S/6 -
Eňkmm. Nemovité věci jsou u Katastrálního úřadu v Příbrami zapsány na listu vlastnictvl číslo 10001 pro obec Příbram a
katastrálnf Území Příbram, okres Příbram

Qbjednatfl f'o$upku Město Příbram
Tyršova 108
261 19 Příbram l

ÚČEL PQSUDKU zjištění obvyklé ceny nemovité věci jako podkladu k vystupování
objednatele v právních vztazích

Oceněnĺ prqvedenq pce dni 8. 12. 2019 Posudek Vypracoval Ing. Pavel Pech
Voznice 133
263 01 Dobříš

E!qvž!té předpisy.

Pešohlídka NA NÚSTÉ

ZákQn číslo 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle stavu ke dni&,

8. 12. 2019, Ratum zpracovánĺeq$upku 8. 12. 2019
samostatně

DAmM zprAcovAnĺ PQPATKU 7.1. 2020



Strana 1
ÚČEL VYPRACOVÁNÍ DODATKU

Tento elaborát si klade za cil stanoveni ceny za pronájem jedné z dotčených ploch, jinými slovy řečeno určení
částicY za bemlnmYnĹužÍyání pozemku p. č, 648/39.

Dodatek

Pro stanoveni obvyklé ceny za pronájem dotčené plochy vycházím ze zažitého zvyku na trhu s nemovitými
věcmi, kdy je roční pronájem určován jako percentuálni podíl z ceny obvyklé. Děje se tak v rozmezí 1% u pozemků
zemědělských a lesních do 10% u exponovaných nemovitých věcí.

i!p.č. 648/39
41 618 Kč Id. 1/1

fena za roční pronájem pazemku 5,00% " "'
Cena za roční pronájem pozemků zaokrouhleno na desetkoruny _:

2 080,00 Kč
.,

Rekapitulace cen nemovité věci
f) Pozemek p.č. 648/39 26 m2 plochy pod garáží jiného vlastníka

Cena za pronájem nemovité věci v místě a čase ocenění osvyklá

2 080,"K,,,o,
Slovy : ĎVA-TISĹCE-OSMDESÁT korun českých za rok

Voznice 7. ledna 2020 Ing. Pavel Pech

Dodatek sestává z jednoho listu s oboustranným tiskem a neobsahuje žádnou přílohu. Dodatek znaleckého posudku
se předává ve dvou vyhotoveních.

prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého ziialeckého posudku, a to ve smyslu § 127a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

Znueckárqlqžká .
Dodatek znaleckého posudku jsem podal jako znalec jmenovaný roZhodnutím krajského soudu v Praze dne 22.6.2006 pod číslem jednacím

Spr 40!3/2005 pro základni obor ekonomika, ceny a odhady nemovitosti.
Dodatek znaleckého posudku je zapsán pod pořadovým číslem D1-2342/139/2019 v mém znaleckém deníku.
Znalečné a náhradu nákladů neúčtuji.

Ing. Pavel Pech
Voznice 133
263 01 ĎOBŘĹŠ

Po



MĚSTO PŘÍBRAM
Q

.

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
Odbor investic a rozvoje města

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací: MeUPB 111412/2019/C)/RM/C;ddRMMá

Datum: 09.12.2019

Městský úřad Příbram
Odbor správy majetku
Oddělení majetkoprávnl
Marie Vaněčková

VYřizuje:
E-mail:
Telefon:

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

Pozemky p. č. 648/39, p. č. 648/6 v k. ú. Příbram - vyjádření Odboru investic a rozvoje města

Dne 14.11.2019 jste nás požádali o vyjádření k žádosti , který se obrátil na město
Příbram s žádostí o prodej pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 648/39, na kterém stojí stavba
garáže bez čfsla popisného ve vlastnictví manželů Dále žádá o prodej části pozemku p. č.
648/6 o výměře cca 11 m'.

K Vašl žádosti o výádřenf sdělujeme:

Pro správní 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 nabyf
účinnDsú dne 17. 07. 2018.

Předmětné pozemky se nachází v ploše dle ÚP - tzv. p/ochysm/šené obytné - bydlení městské kolektivní
(BK)

1. výjádření OddělenI rozvoje města
Souhlasíme s prodejem pozemku p. č. 648/39, néboť pozemek je zastavěn stavbou žadatele. Dojde tím
k narovnáni majetkoprávních vztahů.

Nesouhlasíme s prodejem požadované části předmětného pozemku p. č. 648/6 v k. ú. Příbram, neboť se
jedná o veřejné prostranství. Pojem veřejné prostranství je definován zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích
v § 34. veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tižiště, chodnlky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sĹoužÍcÍ obecnému užíván[, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Veřejná prostranství jsou nezastavěné prostory mezi budovami v našich obcích a
městech, ulice, náměstí atd. Z jejich užívání nenl možné nikoho vylouät.
Rovněž přilehlá komunikace nemá dostatečné šířkové parametry. Případným prodejem tohoto pozemku
by se město Příbram připravilo o možnost tuto komunikaci v budoucnu rozšířit.
Vyňzuje: Libuše Há/OVá/318 402 576

2. Výjádřenľ Odděleni přípravy a realizace projektů (z hlediska plánovaných investic města)
Na předmětných pozemcích město Příbram v současn nepřipravuje žádnou investiční akci.
vyňzuje: Ing. Pavel Bueš'318 402 559

referentka odděleni rozvoje města

MĚSTO PŘ[BRAM —Tyršova 108, 261 19 Příbrami
www.pňbmm.eu

T: 318 402 211 · E: e-podate|na@pnbram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132
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MĚSTO PŘÍBRAM — Tyršova 108, 261 19 Příbrami
www.pribmm.eu

T: 378 402 211 · E: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
O

Samostatné odděleni silničního hospodářství

Váš dopis: MeUPB 111350/2019
Spisová značka: SZ MeUPB 108534/2019

239/2019 OSM/OddMaývan
Čfsb jednací: MeUPB 00471/2020/SOSHlZd
Datum: 03.01.2020

Odbor správy majetku

výči'uj"'
Email:
Tekfbn:

Ing. SHnona Zcľánská
8imona.zdanska@pribram.eu
318 402 525

výjádíbní k žádosti

Na základě žádosú podané panem o prodej pozemku parc.č. 648/39 a části pozemku
parc.č. 648,16 v k.ú. Příbram ve vlastnictví města Příbram, Vám sdělujeme:

Z hlediska dopmvních zájmů souhlasíme s odprodejem části pozemku pod stavbou, s odprodejem části
pozemku pam.č. 648/6 v k.ú. Příbram z hlediska dopravních zájmů nesouhlasíme.
Zákaz parkovánf před vjezdy, upravuje zákon č. 361/2000 Sb. zákon o provozu na pozemních
komunikacfch.

Ing. Simona Žďánská
referent Samostatného oddělení silničního hospodálšsNí

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM — Tyršova 108, 261 19 Příbram l
www.pribram.eu

T: 318 402 211 · E: e-podate|na@pribram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132
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poz. p. č. 648/39 (pod stavbou garáži) a část poz. p. č. 648/6 o vým. cca 11 m', (před stavbou garáží),
vše v k. ú. Příbram

,' 4
^, " l
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