Město Příbram
Odbor: správy majetku
Název bodu jednání:
Žádost o prodej pozemku p. č. 4508/2 v katastrálním území Příbram
Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracovala:

Bc. Zaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Pro jednání ZM
dne: 16.03.2020

Projednáno:
v Radě města Příbram dne 24.02.2020, č. usn. 141/2020.
Text usnesení RM: Rada města
l. schvaluje
úhradu částky ve výši 38 Kč/m'/rok za bezesmluvní užÍvání pozemku p. č. 4508/2 v katastrálním
území Příbram, společně a nerozdílně
a
a to zpětně za tři roky.
ll. doporučuje ZM
schválit prodej pozemku p. č. 4508/2 v katastrálním území Příbram, za cenu 940 Kč/m', do podňového
spoluvlastnictví ve výši id. Y! podílu
a ve výši id. 1/2 podílu
lll. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.03.2020.
Napsala:

jana Řičařová

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje - neschvaluje
prodej pozemku p. č. 4508/2 v katastrálním území Příbram, za cenu......Kč/m2, do podIlového
spo|uv|astnictví ve výši id. 1/2 podílu
a ve výši id. 1/2 podílu
Důvodová zpráva:
Zadatelé:

Předmět:
Prodej pozemku p. č. 4508/2 o výměře 35 m' (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Příbram.
Účel:
Připloceno k zahradě.

Znalecký posudek č. 2364/15/2020 ze dne 30.1.2020, vyhotovený Ing. P. Pechem:
Cenu obvyklou nelze v daném případě, dle sděleni znalce, stanovit, proto byla stanovena cena
zjištěná.
Cena celkem: 32.914 Kč (tj. po přepočtu a zaokroljh|ení 940 Kč/m'),
Cena za bezesmluvní uživánl: 1.320 Kč/rok (tj. po přepočtu a zaokrouhlenI 38 Kč/m'/rok).
V době přípravy tohoto materiálu nebyly náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku
uhrazeny z důvodu, že nebyla žadatelům ještě odeslána výzva k úhradě těchto nákladů Žadatelé
však s městem Příbram mají podepsanou dohodu o úhradě nákladů spojených s vypracováním
znaleckého posudku.
Vyjádření Odboru investic a rozvoje města:
Odbor nemá námitek k prodeji pozemku.
Pozemek se dle územnjho plánu města Příbram nachází v ploše smíšené obytné - bydlení městské
individuální (BM). Pro území, ve kterém se nachází předmětný pozemek byla vyhlášena stavební
uzávěra, ze které vyplývají i omezení využiti pro dotčené parcely a stavby. jedná se o lokalitu ,,Jáma

l

Wolfgang", Pozemek se nachází v poddolovaném území. Dle územního pIánu se nejedná o plochu
veřejného prostranství.
vyjádření Osadního výboru Zdaboř: nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 4508/2 v k. ú. Příbram.
Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Příbram: 24.01 - 10.02.2020.
Nabývací titul: Souhlasné prohlášeni ze dne 20.8.2002.
Komise pro realizaci majetku města dne 10.2.2020:
- Komise doporučuje schválit úhradu částky ve výši 38 Kč/m'/rok za bezesmluvní uživánľ pozemku p.
č. 4508/2 v k. ú. Příbram, společně a nerozdílně žadateli, a to zpětně za tři roky.
- Komise doporučuje schválit prodej pozemku p. č. 4508/2 v k. ú. Příbram, za cenu 940 Kč/m', do
podílového spo|uvlastnictví žadatelům.
Stanovisko Odboru správy majetku:
Odbor provedl místní šetření a pořídil fotodokumentaci. Na základě tohoto šetřeni vyzval
spduvlastníky zahrady k podání žádosti o prodej pozemku.
OSM poznamenává, že součásti zahrady, která je ve vlastnictví žadatelů, je i část pozemku p. č.
4507/1 o výměře cca 10 m' v k. ú. Příbram, který je ve vlastnictví města Příbram - historicky
připloceno, jelikož se však jedná o lesní pozemek, je případný prodej této části pozemku řešen
samostatně.
Odbor prodej pozemku p. č. 4508/2 v k. ú. Příbram doporučuje z důvodu, že je pro město nepotřebný
a dojde tím k narovnání majetkoprávního vztahu.

PřIlohy
l) situační snímek, ortofotomapa, fotodokumentace
2) žádost
3) vyjádření Odboru investic a rozvoje města
4) znalecký posudek č. 2364/15/2020 ze dne 30.1.2020, vyhotovený Ing. P. Pechem
5) vyjádřeni Osadního výboru Zdaboř
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LEGENDA: v/astnictv/ pozemků
město Pň'bram
LA poptávaný pozemek
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podňové spo/uva/stnictv/
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Město Příbram - Městský úřad Přfbram
Odbor správy majetku, oddělení majetkoprávní
Tyršova 108
261 01 Příbram f

, Í?Í:\)(mNL\

,,,

Més'tský úřM Příbram
261 01 Příbram l, Tyršova 108

Fkvza!: 0dôorspr::'/y majdku

?n°É'j U'2 -01- Zuztj
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ev. Č.:

ŽÁDOST

č.j.,

/LO4¶
krát

příloh

I. Specifikace majetkoprávní dispozice, která je předmětem žádosti:
PRODEJ

[J PACHT

[J NÁJEM

[J SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

II. Přesné označení nemovité věci dotčené žádostí

9,,m,, ,., 4F08lu.ovýměře ..... .. m' vkata,,,áln,m ,,,m,

pozemek p. č

It á >řt6u~"

o výměře ........ m' v katastrálním území

[J další pozemky uvedeny v příloze této žádosti
[J
část pozemku p. č.

o výměře cca..........m2 z celkové výměry............m2 v katastrálním území

část pozemku p. č.

o výměře cca..........m' zcelkové výměry............m' v katastrálním území

část pozemku p. č.

o výměře cca..........m2 z celkové výměry............m2 v katastrálním území

[J další pozemky uvedeny v příloze této žádosti

'"·Ú'·'9""°" Ĺ)ďPtoeejLD L
""Ó ôU\(a+

lV. V případě prodeje chce žadatel/žadatelé nemovitou věc odkoupit do:
svého výlučného vlastnictví (pořizuje ji z finančních prostředků, které nejsou součástí SJM)
[J společného jmění manželů (sjm)
[J do podílového spoluvlastnicM: ve výši id. podílu......... ..

V. Vztah k předmětu žádosti (předmětné nemovité věci):
sa majitel sousední nemovité věci
[j majitel stavby na předmětné nemovité věci
[j nájemce/pachtýř předmětné nemovité věci
[j žádný
VI. Žadatel příp. žadatelé (fyzická osoba nebo právnická osoba):

Jméno, příjmenI, titul/ná'ev
Datum narození/lČO:........
Bydliště/sidlo'
Korespondenční adresa:....
Telefon"
E-mail'

něna jednat jménem právnické osoby:

;
.
.

....
....

Zadatel/žadatelé
EB souhlasí se zasilánhn informaci o stavu vyřizování žádosti elektronicky

(v některých případech může být příloha e-mailu zazipována, heslo bude zasIIáno SMS)

[J nesouhlasí s elektronickým zasilánhn informaci

l

9

VIl.
[j Vyjádření správců sítí.. . ' ·
'V '
K žádosti"o oáprodej.pozérriku je vyžadováno d0|oženf vyjádření správců síti z důvodu ověření existence sítí ve
správě jednotlivých správců.
í
Kontaktní údaje správců sItl:
, !
RWE Distribuční služby, s.r.o., PlynárenskĹá 499)1, 657 02 Brno (www.rwe-ds.cz).
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 6éčín (www.cezdistribuce.cz).
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 (www.cetin.cz/web/guest/vviaaovanio-existenci-síti).
:
1. SČV a.s., Npvohospodská úl. 93, 261 01 PříbŇm IX - Nová Hospoda (www.lscv.cz).
Příbramská teŕ|árenská a.s., Obecnická 269,·26Ĺ 01 Příbram l (ptas@,voľňY.cz).
Technické služby města Příbrami, p. o. (veřejné osvětleni) Čs. armády 6, 261 01 Příbram lV (pozemky@ts-pb.cz)

VIII. Přílohy:
[J situační snímek se zákresem poptávané části pozemku

D jiné

Cl vyjádření správců sítí
lX. Související informace
Kupní cena, výše nájemného nebo pachtovného bude stanovena dle znaleckého posudku, jehož zpracování zadá
město Příbram. Žadatel uhradí cenu za zhotovení znaleckého posudku.
V případě potřeby vypracování geometrického pIánu na rozděleni pozemku, žadatel - kupujľci zároveň uhradí i
náklady spojené s vypracováním předmětného plánu.
Í

f

'Podp , př[p: razitko"ž"aäáe|e
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Město Příbram - Městský úřad Příbram
Odbor správy majetku, odděleni majetkoprávní
Tyršova 108
261 01 Příbram l

, Á;ban)/ "

Městský úřad Příbä'am
261 01 Příbram l, Tyršova 108

Převzal: 0dborspúy majetku
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l. Specifikace majetkoprávní dispozice, která je předmětem žádosti:
PRODEJ

[J

PACHT

[J

LI SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

NÁJEM

ll. Přesné označeni nemovité věci dotčené žádosti

Šzemek p. č,

o výměře ..35" rr¢ v katastrálním území 1t&m

pozemek p. č.

o výměře ... .... m' v katastrálním území

,.

.

[J další pozemky uvedeny v příloze této žádosti

[J
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
část pozemku p. č.

o výměře cca..,. . ,.m' z celkové výměry............m' v katastrálním území

[J další pozemky uvedeny v příloze této žádosti
Ill. Účel, důvod:
. . . . .. . . . . . .

lV. V případě prodeje chce žadatel/žadatelé nemovitou věc odkoupit do:
[j svého výlučného vlastnictví (pořizuje ji z finančnich prostředku, které nel$Qu součásti SJM)
[J do
společného
jmění
manželů (sjm)ve výši id. podílu. Q/Z<..
®
podílového
spoluvlastnictvi:

V. Vztah k předmětu žádosti (předmětné nemovité věci):
[j majitel stavby na předmětné nemovité věci
® majitel sousední nemovité věci
CI nájemce/pachtýř předmětné nemovité věci
D žádný
VI. Zadatel příp. žadatelé (fyzická osoba nebo právnická osoba):
j=jv%"" =:=y
'_'"'dením osoby, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby:

ŽadateVžadatelé
ca souhlasi se žat

(v některých přlpa.

. . zasilánim informaci
[J nesouhlasí s elektronickým

ctronicky

.dáno SMS)

l

C

r

VIJ.
[j Vyjádření správců síti
K žádosti o odprodej pozemku je vyžadováno do|oienÍ vyjádření správců síti z důvodu ověření existence síti ve
správě jednotlivých správců.
Kontaktní údaje správců síti:
RYVE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 6'Q7 02 Brno
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín (µ'"4"\".c'L'zc|i.s(l'il)llce.cZ).
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 (\gy.\\ .c'etitl.c'7.'\.t'eb""L|est.'\'\jadr()\'al]i9,-ex,iSte.n.c'i,siti).
"
"
1. SČV a.s., Novohospodská ul. 93. 261 01 Příbram lX - Nová Hospoda (\'\'\\'\.\. Isc\'.c7).
Příbramská teplárenská as., Obecnická 269, 261 01 Příbram l (plasn"('|ny.uj.
Technické služby města Příbrami, p. o. (veřejné osvětleni) Čs. armády 6, 261 01 Příbram lV ([!()zel))ky'g}'ts-pb.cz)
VHL Přílohy:
[J situační snímek se zákresem poptávané části pozemku
[j jiné
.... ... . .. ......
.... ...... . ... ,.,....
[j vyjádřeni správců síti

..... ,....

... .. ...., .....,

,

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

Podpis, příp, razítko žadatele
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Jana Říčařová
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Libuše Hálová
7. ledna 2020 13:57
Jana Řičařová
RE: Ž. o vyj. k případnému prodeji p. č. 4508/2 v k. ú. Příbram -

Vážená paní Řičařová,
K žádosti sdělujeme:
Dne 07.01.2020 jste nás požádali o vyjádřeni k případnému prodeji pozemku p. č. 4508/2 v k. ú. Příbram.
K Vaši žádosti o vYiádřeni 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 nabyl účinnosti dne 17. 07. 2018.
Pozemek p., č. :508/2 v k. ú. Příbram se nachází v ploše dle ÚP - tzv. plochy smíšené obytné - bydlení městské
individuální ,BM
Pro území, ve kterém se nachází předmětný pozemek, byla vyhlášena stavební uzávěra, ze které vyplývají i omezeni
využiti pro dotčené parcely a stavby. Jedná se o lokalitu ,,jáma Wolfgang". Pozemek se nachází na poddolovaném
území. Podle ÚP se nejedná q plochu veřejného prostranství.
OIRM nemá námitek k prodeji předmětného pozemku p. č, 4508/2 v k. ú. Příbram.
S pozdravem a přáním hezkého dne.

Libuše Hálová
referent oddělení rozvoje města

Tel.: 318402576

E-mail: libuse.halova@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM

O

www.pribram.eu
Městský úřad Příbram
Tyršova 108
26119 Příbram

From: Jana Říčařová
Sent: Tuesday, January 7, 2020 8:40 AM
To: Libuše Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu>
subject: Ž. o vyj k případnému prodeji p č. 4508/2 v k ú Příbram
Importance: High

Vážená kolegyně,
žádáme Vás o vyjádřeni k případnému prodeji pozemku p. č. 4508/2 v katastrálním území Příbram. Pozemek je
připlocen do zahrady.
V příloze zasíláme situační snímek, ortofotomapu a anonym. žádost.

Za vyjádřeni děkujeme a jsme s pozdravem
jana Říčařová
referent odděleni majetkoprávního
Tel,: 318402339
E-mail: jana.ricarova@ pribram.eu

[Strana]

Znalecký posudek 2364/15/2020
o ceně nemovitých věcí: pozemku p,č. 450Š/2 a části p.č. 4507/1 (cca IQ m2) - Příbram. Pozemky jsou zapsány
u Katastrálního úřadu v Příbrami na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec Příbram a katastrálni území Příbram, okres Příbram

Qbjepnatel PQSUQKU

Město Příbram
Tyršova 108
261 12 Příbram

ÚČELPQSUDKU

zjištěni obvyklé ceny nemovitých věcí jako podkladu k
vystupování objednatele v právních vztazích

30. 1. 2020

PQSUdek ýYpRAcQvAL

Ing. Pavel Pech
Voznice 133
263 01 Dobříš

Pqužité EŘedp1$y

zákon číslo 151/1997 Sb,, výhláška 441/2013 Sb., oba předpisy podle stavu ke dni
3Q. Ĺedňa mo

Prohlĺdka Na MĹSIÉ

30.1. 2020,

samostatně

Datum zpracqvánĺ

30. 1. 2020

q

Strana l

A. Základní údaje
l. PŘEPMĚT QcENĚNj

Předmět oceněni tvoří ,miniaturní" plocha, která vyplňuje areu zahrady u bytového domu Cp. 48, který
nalezneme v ulici Nad Štolou.
Popisovaná část Jednotného Funkčnjho Celku je rozdělená do dvou části, a sice pozemku p.č. 4508/2, kdy
tento je ,vklíněn" zhruba do středu zahrady u bytového domu a části rozlehlé parcely p.č. 4507/1, části, která Noří
sevrovýchodni roh JFC u bytového domu.
Celá shora specifikovaná situace je přehledně vyznačena na niže pňloženém detailu snímku z katastrálni mapy.

2.

Oceňovaná plocha je ke dni oceněni ve výlučném vlastnictví

Města Příbramě, se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram
Nemovité věci jsou zapsány u Katastrálního úiádu v Příbrami na listu vlastnictví číslo 10001, pro obec Příbram,
katastrálni území Příbram a okres Příbram. Majetkoprávně jsou (yto evidoványjako
Pozemková parcela p,č. 4508/2

společný dvůr

o výměře

35 m2

Pozemková parcela p.č. 4507/1

lesní pozemek

o výměře

5 459 m2

část

o výměře

cca

a

3,

kdy předmět ocenění tvoří její

10 m2

PŔQ YYEEáCQY:ÁNĹZNALECUHQ PQ$IjDKU
- informace a údaje sdělené zástupkyni objednatele
- objednávka číslo OBJ 2013 742 ze dne 9.1. 2020
- skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém

gmERQmÁDKAAg.AMEŘEmEMovms1[
Prohlídka se zaměřením nemovitých věci byla provedena tak, jak je uvedeno na krycím listě tohoto znaleckého
posudku.

Id
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5, POIjŽjTÉ PŘEDPISY

Zákon číslo 151/1997 Sb.

v platném znění ke dni oceněni

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.

B. Nález
I)

P.Č. 4508/2, Ust p.č. 4507/1

část zahrady či společného dvora u bytového domu Cp. 48 - JFC s BD

C. Č)CenĚnÍ - Posudek
Cena pozemků v místě a čase ocenění obvyklá
Analýza trhu s nemovitými věcmi
Trh s nemovitými věcmi dané komodity, tedy stavebními pozemky, v místě existuje, je relativně dobře čitelný. Ke
stanoveni 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 500 až 3 300,- Kč/m2 v závislosti na stupni stavební připravenosti,
rozloze, potažmo konkrétni poloze ve městě - 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:
-

část JFC u objektu bydlení
atypický tvar
reálně nemožné autonomní využiti

Qhvvklou cenu pozemku není tedv řňQŽňé stanwit - nelze použÍt porovnávací metQdu. přQ
dalŠí Qbchodní jednání objednatele le tedv třeba vvcházet z cenv zjištěné.

Ocenění je tedy provedeno podle platné dikce Zákona o oceňování č. 151/1997 Sb. a jeho prováděcí Vyhlášky
č. 441/2013 Sb. ve znění Vyhlášek 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 právní předpisy jsou níže pro zjednodušeni uváděny jako Vyhláška a Zákon.

4,j

STRANA3

\fyhľáška čisb 441/2013 Sb. ve mění 199/2014 Sb., 345/2015 Sb., 53/2016
Sb., 443/2016 Sb. 457/2017 Sb.,188/2019 Sb.
Stwobni ponmok nooanóný v cenové mapO stawbnkh pozomků

§3

Obec nevymwaná v Tabuke č. 1 Přôohy č. 2

P.Č. 450812, část p.č. 450711 (cm 10 rM)

Příbram
§4
0dstwo¢ (1. - JFC s RD
TaMcač.

It

3výttášky

0,00

p,

(Pl"P2+P3+P,+P5))

1 ' (Pi+P,+P,+P,+Ps&)

P3

-0,05

0,04

P,

0,00

P4

0,00

P4

1,00

P6

0,01

P,

1,00
1,00
1,00

P7
Pb
P9

0,00
0,00
0,00

P7
P,
P9

0,00

Pto

0,00

p,

-0,03

Pi

0,00

P2

om

-07Ô'
0,00

Pi *(1+

(P2+P3+P,+P,+PdP,+P,+P, ,
P,,+Pii))

0,920

JccMkwácem
940,40KČ
940,40KČ

Celkem

P,

"

O 990

Pii

1·h*b*k

"

0,883
výmvm
35
10

-0k°'

0,00

0,883476

P6

l

1065,00Kč
Pbzmkp.č.
4508/2
Část4507/1

0,970

"P4

0,00

ze
.

p,

P2

T+č.2NkM č. 3výľtášky

b

1,00

-0,03
0,00

P6' P,* Pb* P9* (1+

Tatm č. 4 m č. 3výNšky

Ip

'

1,000
R

ZČU

hdkM&§'

940,40 Kč

výsledná gištěňá cena
32 914,00 Kč
9404,00 Kč

45

Podíl
11
11

m2

výsledná §štěná cena
32914,00KČ
9404,00KČ

42 318,00 KČ

Cena za pronájem pozemků v místě a čase ocenění obvyklá
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 věci.

Fbzemek p.č.

Cena

Podíl na pronájem

Cena m roční
prongem

Cena za roční pronájem
zaokrouhlený na
desetikoruny

4508/2

32 910 Kč

4%

1 316 Kč

1 320 Kč

část 4507/1

9 400 Kč

4%

376 Kč

380 Kč

1 692 kč

1 7qo kč

Celkem

42 310 kč

—

4ii
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D. Rekapitulace cen nemovitých věcí
l)

P.Č. 4508/2, část p.č. 4507/1

část zahrady či společného dvora u bytového domu Cp. 48 - JFC s BD

Cena nemovitých věcí v místě a čase ocenění obvyklá

Nelze určit
Cena nemovitých věcí zjištěná
42 318,- Kč
zaokrouhleno na desetikoruny

42 320,-k,

Slovy : ČTYŘICET-DVA-TISĹCE-TŘKSTA-DVACET korun českých

Cena za pronájem nemovitých věcí v místě a čase ocenění obvyklá

1 7003"""°'
Slovy : Jeden-tisíc-sedm-set korun českých za rok

E. Seznam příloh znaleckého posudku
I)
JI)

Informace o parcelách z KN, detail snímku z katastrální mapy s vyznačením oceňované části
POZEMKU, SDĚLENÍ MEÚ PŘÍBRAM O VYTjŽřřÍ POZEMKŮ
3 LISTY MEZI STRANOU l A 2 TOHOTO ZNALECKÉHO POSUDKU
Nabídky prodeje nemovitých věcí k prezentaci trhu s nemovitými věcmi v místě
l LIST MEZI STRANOU 2 A 3 TOHOTO ZNALECKÉHO POSUDKU

Voznice 30. ledna 2020

Ing. Pavel Pech

Posudek obsahuje 9 listů, z toho 1 list titulní, 4 listy znaleckého posudku a 4 listy jako přílohu. Znalecký posudek
se předává ve dvou vyhotoveních.
prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, a to ve smyslu § 127a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím krajského soudu v Praze dne 22.6.2006 pod číslem jednacím Spr
4013/2005 pro základni obor ekonomika. ceny a odhady nemovitosti.
Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 2364/15/2020 v mCn) znaleckéin deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.
Ing. Pavel Pech
Voznice 133
263 01 Dobřĺš

1j

Jana Řičařová
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

OV Zdaboř "ov.pribramzdabor@gmail.com"
10. února 2020 15:48
jana Řičařová
Re: Ž. o vyj. k případnému prodeji pozemku p. č. 4508/2 v k. ú. Zdaboř

Dobrý den paní Říčařová,

OV Zdaboř nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 4508/2 o výměře 35 m2 v katastrálním území Příbram.

S pozdravem,
Ing. Tomáš Plechatý
předseda OV Zdaboř
m: 603 404 333
e: ov.pribramzdabor@gmail.com

On Tue, Jan 14, 2020 at 11:55 AM Jana Říčařová <janaRicarova@pribram.eu> wrote:
l
í
í

!
;!

Vážený pane plechatý,
děkuji, budu vyčkávat.

l
Š

S pozdravem

l

Jana Říčařová

l

Tel.: 318402339

S
ľ

!
l
Š

referent oddělení majetkoprávního

E-mail: jana.ricarova@pribram.eu
MĚSTO PŘÍBRAM

li
l
i
l

www.pribram.eu

O

Městský úřad Příbram
Tyršova 108
26119 Příbram

i
Í

l

l
)É

From: OV Zdaboř [mailto:ov.pribra mzdabor@gma il.com]
Sent: Tuesday, January 14, 2020 11:51 AM
To: jana Říčařová <jana.Ricarova@pribram.eu>
Subject: Re: Ž. o vyj. k případnému prodeji pozemku p č 4508/2 v k ú Zdaboř

!
l

!
Ĺl
l
í
i

S

Dobrý den paní Říčařová,

vyjádření rádi poskytneme. Schůzi máme ale až 6.2., takže vyjádření pošlu až 7.2. .
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