
Město Příbram Pro jednání ZM
1_Odbor správy majetku Dne 16.3.2020 "
Název bodu jednání:
Žádost o prodej části pozemku p.č. 3812/51 a části pozemku p.č. 3860/3, oba v k.ú. Příbram

Předkládá:

Zpracovala:

Projednáno:

Rada města Příbram

Be. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

v Radě města Příbram dne 24.2.2020, č. usn. 177/2020

Text usnesení RM:
Rada I. doporučuje ZM

l) schválit revokaci usneseni Zastupitelstva města Příbram č. 282/2019/ZM ze dne
16.12.2019,

2) schválit prodej části pozemku p. č. 3812/51, o výměře cca 151 m' z celkové výměry
7612 m' a části pozemku p. č. 3860/3, o výměře cca 99 m' z celkové výměry 152 m', dle
situačního snímku, který je pňlohou předloženého materiálu, oba v katastrálním území
Příbram, za cenu 400 Kč/m', do SJM

ll. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
16.03.2020.

Napsala: Ing. Dagmar Kesslová

Návrhy na usneseni:
ZM
schvaluje — neschvaluje
l) revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 282/2019/ZM ze dne 16.12.2019,

2) prodej části pozemku p. č. 3812/51, o výměře 151 m' z celkové výměry 7612 m' (dle
geometrického plánu č. 6282-41/2020 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 3812/448) a části
pozemku p. č. 3860/3, o výměře 99 m' z celkové výměry 152 m' (dle geometrického plánu č. 6282-
41/2020 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 3860/8), vše v katastrálním území Příbram, za cenu
............. Kč/m', do SJM

Důvodová zpráva:
Nŕ

Zadatelé:

Předmět žádosti:
část pozemku p.č. 3812/51, o výměře cca 151 m' z celkové výměry 7612 m', trvalý travní porost,
a část pozemku p.č. 3860/3, o výměře cca 99 m' z celkové výměry 152 m', ostatní plocha, neplodná
půda, oba v k.ú. Příbram, celková výměra cca 250 m'.

Zastupitelstvo města dne 16.12.2019 schválilo usneseni č. 282/2019/ZM ve znění:
ZM schvaluje

prodej části pozemku p. č. 3812/51, o výměře cca 110 m' z celkové výměry 7612 m' a části
pozemku p. č. 3860/3, o výměře cca 140 m' z celkové výměry 152 m', dle situačního snímku,
který je přílohou předloženého materiálu, oba v katastrálním území Příbram, za cenu 400,00
Kč/m', do SJM

Dohromady bylo schváleno odprodat pozemky o celkové výměře cca 250 m'
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Přípravou konkrétního geometrického plánu pro rozděleni pozemků došlo k upřesněni výměr
odkupovaných částí pozemků, a přestože celkový součet odprodávaných výměr obou částí pozemků
je stejný, tedy 250 m', liší se výměry jednotlivých části pozemků od výměr schválených k odkupu.

Nyní je tedy žádáno o část pozemku p.č. 3812/51 o výměře 151 m2 z celkové výměry 7612 m' (místo
původně uváděné výměry 110 m'), a o část pozemku p.č. 3860/3 o výměře 99 m' z celkové výměry
152 m' (místo původně uváděné výměry 140 m'), oba v k.ú. Příbram.
Tento stav si vyžádal přípravu návrhu na revokaci platného usneseni č. 282/2019/ZM ze dne
16.12.2019.

Návrh geometrického plánu byl přiložen k nové upřesňujIci žádosti pouze v pracovní verzi, která byla
předložena radě města. Ověřený geometrický plán č. 6282-41/2020 obdržel OSM dne 2.3.2020 a je
přílohou předloženého materiálu.

Požadované části pozemků přímo sousedi s pozemkem žadatelů, dle sdělení žadatele současný
výškový profil pozemku na jeho hranici neumožňuje realizovat zahradní práce a rozšířenkn pozemku
by byla realizace zahrady mnohem snadnější a pro celkový ráz krajiny šetrnější. jedná se
o zaplevelenou část pozemku města, kterou by žadatel tímto upravil a zvelebil.

Cena obvyklá, určená znaleckým posudkem č. 132/6956/2019 od Ladislava Řehořka ze dne
9.10.2019 byla stanovena na 400,- Kč/m'.

SOSH nemá námitek z hlediska dopravních zájmů k prodeji výše uvedených pozemků.

OIRM nemá námitek k prodeji požadovaných částí pozemků p.č. 3812/51 a p.č. 3860/3, oba v k.ú.
Příbram. Oddělení přípravy a realizace projektů sdělilo, že na předmětných pozemcích město Příbram
v současné době nepřipravuje žádnou investiční akci.

Pozemek p.č. 3812/51 v k.ú. Příbram je předmětem pachtovní smlouvy č. A 1119/OSM/2018 ze dne
4.1.2019 se ZD Sádek a.s., se sídlem Lhota u Příbramě 11, 261 01 Příbram, IČO: 07772955.
Společnost byla o záměru prodeje informována a pani Tauferová, která ZD Sádek a.s. zastupuje,
telefonicky sdělila, že s ním společnost souhlasí.

Komise pro realizaci majetku města dne 14.10.2019 nepřijala k žádosti žádné usneseni.

Záměr prodat část pozemku p.č. 3812/51, o výměře cca 151 m' z celkové výměry 7612 m', trvalý
travní porost, a část pozemku p.č. 3860/3, o výměře cca 99 m2 z celkové výměry 152 m', ostatní
plocha, neplodná půda, oba v k.ú. Příbram, byl řádně vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Příbram, a to v období od 7.2.2020 do 24.2.2020.

Pňlohy
l) Žádost
2) Vyjádření OIRM ze dne 14.5.2019, vyjádření SOSH ze dne 17.5.2019
3) Situační snímek, ortofotomapa
4) Znalecký posudek č. 132/6956/2019 od Ladislava Řehořka ze dne 9.10.2019
5) Geometrický plán č. 6282-41/2020 ze dne 2.3.2020
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Město Přibíam - Městský úibd Příbram
Odbor správy majetku, oddělení majetkoprávní
Tyršova 108
261 01 PHbmm !

V Příbrami dne 25.4.2019.

léUPB 45"j%/zo/7
2G 2Dr7

ŽÁDOST

l. Speciňkace majetkoprávnf dispozice, která je předmětem žádosti:

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

íl. pRsné označení nemovité věci dotčené žádwtf
[J
pozemek p. č. .........o výmělb ...... v ka~lnfm území ..
pozemek p. č. .........o výměňe ...... v katedrálním území

[j dalGí pozemky uvedeny v pŕíbze tétožádosti

® , PUVCDN1
část pozemku p. č. 3812151 q výměk cca 110 m'z celkové výmäy...7812...m' v kMas%lnim území 735426
část pozemku ¢j. č. 386qb o výměře cca 140 m'zcefkové ~...152.....N v katadMlnfm území 735426

CI dalšf pazemky uvedeny v pHbze této žádosti

fil. ÚČel, důVod:
V průběhu žádosti o stavební povokníjsem žádal SÚ o výjimku z důvodu plánu petavit plánovanou
Uavbu rudinného domu na hranici pozemku a bylo ml vyhověno.
NicměŮ pm budoucí dobré sou8edské vztahy bych rád odkoupil 3 metry trvalého travnfho porostu
(3812/51) a ostMnf plochy (3860/3) po délce pozemku abých zabránil pĹ¶badným komplikacím 8 případným
budoucím 8ousedem.

iV. V případě prodeje chcežadateUžadatelé nemovitou věc odkoupit do:
[j svého výlučného ~1cm (polime jiznm=km pmstMků, které Nlý8oU součáďSjM)
® společného jmění manželů (&N)
[J do podílového spojuv|asmictvi: w výši id. podlú......,......

V. Vztah k předmětu žádeti (přédmětné nemovité věcij:
D majbl stavby na předmětné nemovité věCi maMsoUsednf nemcMtévěci
D nájemce/pachtýř pMmětné nemovité věä [j žádný

:
,
l

VI. Žadatel pHp. žadatelé (fýzická osoba nebo pnávnkká osioba):
jňéno, přýmenf, tituVnázev firmy s uvedením osdjy, ktenáje oprávnénajednatjménem pdNňkké osoby:

ŽádatMižadatelé
lS9 souhlasí se zasílán% informací 0 stavu vyřizováni žádosti elektmnicky

N někteiých pHpadech může být příloha e-mMu zazlpováng, heslo bude zadáno SMS)
D nesouhlasl s e]ektmnickým zasňáním inbrmacf

l



VII.
[j vnádřenÍ správců sítí
K žádosti o odpMej pozemku je vyžadováno doloženi vyjádření správců sítí z důvodu ověkni existence sítí ve
správě jednotlivých spnávců.
Kontaktní údaje správců sítí:
RYVE Distribučnf služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (wwwxwe-ds,cz).
ČEZ Distribuce as., Teplická 874/8, 405 49 Děčín (www.cezdistribuce.m.
Česká telekomunikačnl inhastruktum, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 (www&etin.czlweb/guest/vmrowlnj-
o-exj$tHci-m
1. SčVa.s., NovoPpodská úl. 93, 261 01 Přfbram LX- Nová Hospoda (wWw.lscv,Cz).
PNbramská teplánenská a.s., Obecnická 269, 261 01 Příbram l(jgss@yQm=).
Technické služby města PI'fbrami, p. o. (vekjné osvětlenf) ČS. armády 6, 261 01 Přfbram lV (po=kjĽ@M&m

Vlil. Přňohy:
® situäčnf snímek se zákresem popth'ané části pozemku
n jiné
® vyjádření správců sítí

lX. souvl8ejkÍ fMbrmace
Kupnf ena, výše nájemného nebo pachtovného bude stanovena dle znaleckého posudku, jehaž zpmcování zadá
město PHbram. Žadatel uhmdl cenu za zho'bvenl znaleckého posudku.
V případě potřbby vypracováni geometňckého plánu na rozděkní pozemku, žadatel - kupujfd zámM uhradíi
náklady spojené s vypmcováMm předmětného plánu.
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U PR"E S 'NE:"N /<
Dagmar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

pondělí 3. Února 2020 14:18
Dagmar Kesslová
Re: Usnesení zastupitelstva města

vážená pani Kesslová,
poprosím Vás o aktualizaci žádosti k odprodeji pozemku viz níže a v pň)oze msilám aktuájnÍgeomdrický pIán.

Kdyby jste cokoliv potřebovala, dejtíe mi prosím vědět.

Hezký den

"TEDY 451m" k p.Č0 &?12 /s1
¶¶Ä á pc".

l

i

C

i

-—-- PÔv®ní zpráva ----
Od: "Oagmar Kesslová" <Dagmarj(e$slQva@pribram.eu>
Komu:
Odesláno: 13.01.2020 11:50:36
Předmět: Usneseni zastupitdsNa města

Oznámení usnesení Zastupitelstva města Příbram

Q
P

!

i

!

Zastupitelstvo města Příbram dne 16.12.2019, svým usnesením č. 282/2019/ZM schválilo:
prodej části pozemku p. č. 3812/51, o výměk oca 110 m' z celkové výměry 7612 m' a části pozemku p. č. 3860/3, o
výměřé cca 140 m' z celkové výměty 152 m', dle situačního snímku, který je přílohou přédloženého materiálu, oba
v katastnálním území Příbram, za cenu 400,00 Kč/m', do

Prosím o vypracováni geometrického plánu v souladu s usnesením. Kolegyně pani Jana Řehořová, tel.: 318 402 317,
e-mail: ' .. @1' bude pňpravovat návrh kupní smlouvy, s ní se budete domlouvat a ji doručfte
geometricŔý plán.

S pozdravem
Ing. Dagmar Kesslová

' vedoucí oddělení majetkoprávnMo
Tel.: 318402529
E-mail: :

[Stma]



3.2.2O2O UPR6SNE"N/" VÝMĚR l
il

NA'VRH PLŮQU l
.3860/1

=J=~ , .

~ ~.

3864/1 l

D

%,, 386Q/2

l ' e
'.,,, 386016 í

K

3860/4
I

45,-57 ,f<%. ' " - -- 3859/1
l 3953-46&¢

l
l'

(l l

l' 3857/3812'51 ,,' -. · (99m2)

l

,/1/

/,/'q?" ,

(151m2) l"

C,
t" r

ŕ

l
ll ' '

3812'225

3857/3

l,""
)/ ,,j,,;,,m,,

l' ." '

' l ,,l' ," l
,l ' l' ,

, ,' ' 57Č-1' "~-%e._, _ , ."' ' \

2
l 576-lO l '

l'
; Í '

1 ji i: "381Z/421

l' 3812 185 " , , ,

I ' 381Z/330 l ! I' '

ji , ' ' n ,j.ji ,l ,,,,:,,,
' " 1871 l

e .

1499 l

Q

It

l 3812/155

It

3812'273

38iZ/124

3812'106 ,i'

l , l """ í
/:8,:N,

l
P

l'
l'
' 3812'3281/ //i-- T_ __ _ i

.'Í l ll ,l
.

,1| l// 1?/148 //

'

l
ii

t,l

,l



Dagmar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Kople:
Předmět:

středa 9. října 2019 9:29
Dagmar Kesslová

doplnění žádosti

Dobrý den, pani Kesslová,
rád bych k naší žádosti o odkup Části pozemku města uvedl dôvody, které nás k Žádosti o odkup vedou.
Poprosím vás o jejich vzetí v úvahu a projednání.

1. Budoucí rodinný dám bude přímo hraniČit s hranicí pozemku města (již obdržené povoknÍ) a rádi bychom měli
určitý prostor v případě, že se změniv budoucnu územní plán a neradi bychom aby někdo stavěl v těsné blíZkosb'.
2. Současný výškový profil parcely na hranici pozemku neumožňuje realizovat zahradní práce a mzšIňenIm pozemku
by byla realizace zahrady mnohem snadnějšía pro celkový ráz krajiny mnohem šetrnější. je zde izaplevelená část
pozemku města kterou bych rád upravil a viče zvelebil.

Děkuji

O"

[Sbana]



- MĚSTO PŘÍBRAMMĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor investic a rozvoje města
O Tyršova 108, 261 19 Přlbram l, tel.: 318 402 211, fám 318 631 014, e-mail: e-podatelna@prbmm.eu

ID datové schránky města PMxam: 2ebbnqu. lČ: 00243132

VÁŠ DOPIS:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO jEDNACÍ:

VYŘIZUjE:
TEIJFAJC
E-MAIL:

DATUN

mcupb 46966/201mRMKkksRMMá

Lbuše Hálová
318 402 576
ljbusejlabva@pnbmm.eu

14.052019

Městský účad Příbram
Odbor správy majetku
Oddělení majetkoµávní
Ing. Dagmar Kesslová

Pozemky p. č. 3812151 a p. č4 3860/3 v k. ú. Příbram - vyjádňení Odboru investic a rozvoje města

Dne 06.05.2019 jste nás požádali o vyjádknl k žádosti o prodej čá8u pozemku p.
č. 38121'51 o výměře cca 110 m' z celkové výměry 7612 m' a části pozemku p. čj 386013 o výměře cca
145 m' z celkové výměry 152 m'vše v k. ú. Pňbram,

K Vaší žádosti o vjňádl\en[ sdělujeme:
Pro správní územl města Příbram je schválena územně plánovací dokumentace, a to ÚzemM plán
Příbram (ÚP), který schválib Zastupitelstvo města Příbram dne 18. 06. 2018, usn. č. 1006/2018/ZM, který
nabyl účinnosů dne 17. 07. 2018.

Plšedmětné pozemky p. č. 3812/51 a p. č. 3860/3 oba v k. ú. Příbram se nachází v ploše dle ÚP - tzv.
pbchy ve/b/ných piushansM- městské panky a kscparky (MPL). Lesqpatk MPL4 Fbd Květnou.
Rbchami ve/b/ných µosbansM - městskými panky a ksopaiky se mzuml ktensNně ošebbvané,
udržované a upmvované pľhudN km/rhné pkchy uvnitř města. Lesopaňy se rozumí zvn/úhělé části
otevibné km/ihy 1Aě městě, Lnnožňu/k/ intensivní gponbvn/ a Iemačn/ využmf městským abyvMe/sdWm;
tyto plochy nemusí být mmuW ze zemědělského půdního lbndu a z ploch unčených k p/něn/ hmkc/ksa a
nevyžadu/7 intens/Vnl ošet1b%nĽ udržovánl a úpravy, ke j9 však zároveň chamktenizomt jako vMSy"ně
pňstupné plochy vBň9/"ného zájmu. Plochy městských patků a ksopaňkůjsou plochy, zk!iíčhž už/ván/ nelze
nikoho vybuč/t.
Hlavn/a Ľ'nr'ustné mnkční v,užit/: záměmě založené, pHpadně záměmě &tvo/bné pkchy zeleně.
Fbdm/něně ,"H/'u$mé /bnkčn/ v,užiu: zahiadnl stavby, stavby a zaňzen/µ'o provoz a údržbu dané pbchy,
zpevněné pbchy. Fbdm/nkou je, že nesml být v rozpom s h/avn/m Nnkčn/m využit/m, nesmí namš/t
stávaj/c/ chamkter území a nesmí snižovat svým piovozem standam území.
Nepň'pustné lbnkčnl vYúžitl: veškefé způsoby využi'tl, které nejsou uvedeny jako hlavní, pňfpustné, nebo
podm/něně pňpustné ňmkM využHL
LESOPARK MPL4 POD KVĚ7NOU
Tento kscpaňc navazuje na stáva//c/ sbukmrovaný cdek zeleně města - městská nemocnÄce, h/Mov a
pň/eh/ý prustor ŠibenAčnmo vichu. jeho potibba Je dána pIbc/pokiádanou zástavbou r)zvuM plochy
byd/en/ 1B1 na výichodn/m svahu Šibeničn/ho wšku. Vedle vytmbn/feheačn/ho zázem/pm nové s/d/iáě
je účelem lesoparku ku/Novat qpuštěné plbchy na seveiozápadn/m svahu Šibeničn/ho višku (3) a v okdl
nového h/bitova (l) a @ojit pmstor města klRdnou vycházkowu cestou s lesním komplexem na mhu
Květná (2).

1. Výjádřenf Oddělení rozvoje města
Nemá námitek k prodeji požadovaných částí pozemků p. č. 3812/51 a p. č. 3860/3 oba v k. ú. Příbram.
VyňzuŇ: Libuše Há/ovál318 402 576
2. vyjádření Oddělení přípravy a realizace pmjektů (z hlediska plánovaných investic města)
Na předmětných pozemcích město Přfbram v současné době nepřipravuje žádnou investiční akci.
Vyňzu/e: Ing, Pavel Bweš/318 402 559

S pozdravem
MĚSTS

"IS
Libuše
referentka oddělení rozvoje města



O MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM Samostatné Qddě|enÍ silniČnIho hospodářství

veš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

lWeUPB 46972/2019
SZ MOUPB 45469/2019
MeUpB 51428/2019SOSH/Zd
17.05.2019

Ing. Sknona Žďánská
simona.zdanska@pňbram.w
318 402 525

Odbor správy majetku

vyjádřeni k žádosti

Na základě žádosú o prodej části pozemku parc.č. 3812/51 v k.ú. Příbram a části
pozemku pam.č. 3860/3 v k.ú. Příbram, Vám sdělujeme:
Z hlediska dopravních zájmů nemáme námitek k výše uvedenému.

výše uvedené pozemky nejsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce města č. 1/2011, o mľstnim poplatku
za užívání veřejného prostranství jako pozemek, za jehož zvláštnf užívánf se vybírá mfstní poplatek.

ÚŘAD
:ng. Simona Ždáns AM
ieferent Samostatn hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŔ{BRAM — Tyršova JOB, 26119 Příbram l
www.pribmm.eu

T: 318 402 2?1 · E: e-podate|na@Eribľam.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132
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ZNALECKÝ POSUDEK
Č. 132/6956/2019I

O ceně nemovitosti , části pozemku p.č. 3812/51 o výměte 110 m', části pozemku p.č. 3860/3 o výměře
140 m' v obci ik.ú. Příbram

Objďmtel znaleckého posudku:

C
\

Účel znaleckého posudku:

Město Příbmn obj.č. 1912526
Týršova 108
26101 Příbram

Stanoveni ceny obvyklé a ceny podle platného cenového
předpisu

Dle zákooa č. 151/1997 Sb., o oeeňovánf majetku ve zněnízákonů Č. 121/2000 Sb., č. 23712004 Sbn t
257ň004 Sb., Č. 296/2007 Sb., Č. 188/2011 Sb., 350/2012 Sb., 3Q3ň013 Sb., í 340/2013 Sb.,
344/2013 Sb., 228/2014 Sb. a č. 22512017 Sb. a vyhlášky MF ČR Č. 441/2013 Sb. vie zněnívyhlášky
í 199/2014 Sb., Č. 345/2015 Sb., Č. 53/2016 Sb, í 443/2016 Sb., 457ň017 Sb. a 188/2019 Sb.,
podle stavu ke dni 7.103019 uíalecký posudek vypracoval:

~~~

Ladislav Řehořek
Dŕkolnovská 219
261 01 Příbram V.
telefón: 775969853
e-mail: rehorekl@seznam.cz
IČ: 45859043 DIČ: CZ458,59043

Počet stran: 4 včetně titulního listu a 2 strany příloh. Objednateli se předává ou vyhotoveních.

V Příbrami 9.10.2019 "

l '



A NÁLEZ

I. ZnaleckY úkol
zjištění ceny nemovitosti", pozemků pro účel smluvního převodu

2. Základní informace
Název pí'édmětu ocenění: ocenění části p.č. 3812/51 a 3860/3 dle obj.
Adresa předmětu ocenění: PHbram

261 01 Příbram
LV: LV Č. 10001
Kraj: stkdočeský
Okres: Příbmn
Obec: Příbram
Katasůální Umní: Příbram
Počet obyvatel: 32 867
Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 065,00 KČ/m'

, 3. Prohlídka
Prohlída byla provedena dne 7.10.2019 za přítomnosti zhotovitele.

4. Podkla& m vvpracování znaleckého posudku
výpisz lv č. 10001 k.ú. PHbmm
Kopie katastrálni mapy

5. Vlastnické a evidenční údaje
Město PřiÚam obj.č. 1912526, Tyršova 108, 26101 PHbmm, podíl l /1

6. Dokumentace a skutečnost
dle skutečného stavu

7. CelkovC' l'ol'is nemovité věci
pozemky\ vedené v kn jako trvalý travní porost, dle ÚP obce určeno pro využití MPL (městské paňky a
veřejná prostranství )

l 8. Obsah znaleckého posudku

l. pozemky

-2-



B. ZNALECKÝ POSUDEK

Oceňovací předpis
Oceněni je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000
Sb., Č. 237/2004 Sb., Č. 257/2004 Sb., Č. 296/2007 Sb., Č. l8&20jl Sb., Č. 350/2012 Sb., Č. 303/2013 Sb.,
č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb.
ve mění vyhlášky č. J99ň0l4 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 5312016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb. a č.
188/2019 Sb., kterou se provádčjí něktená ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.

1. pozemky
pozemky vedené v knjako trvalý travní porost dle ÚP vedeno jako veřejné prostranství a městsi¢ý park,
lokalita v blízkosti zástavby s porosfy
Oceněnf

Znak
p]. Kategorie a charákter pozemních komunikací, veřéjného µostranství a

drah
JV Ostatnía veřéjná prostranství (vekjná mieň, vesejné paiky a jiné
veřejné prostranstv9

P2. Charakter a zastavěnost území
I V kat, území sídelní části obce

P3. Povrchy
III Veřejné parky nebo veřejná zeleň

P4. Vlivy ostatní neuvedené
[ Vlivy zvyšující cenu - (např. sfdlištní zeleň, lokalita )

PS. Komerční využití
I Bez možnosti komerčního využití

Pj

-0,10

0,05

0,00

.0,30

0,30

Úprava základní ceny pozemků í

Přehled použitých jednotkových cen
Zatříděnf

§ 4 odst. 3 - veřejné prostmn8tví
§ 4 odst. 3

4

I=P, * (l " E Pi) =0,375
1= l

Zákl. cena Upr. cena
[Kč/m'] Koeficienty [Kčhn']

l 065,- 0,375 ],000 399,38

Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena
čfsjo |In2] 1Kč/m2]

§ 4 odst. 3 trvalý travní porost 3812/51 110 399,38
§ 4 odst. 3 __ trvalj travní romst_ _ 3860/3 140 399,38
Ostatní stavební pozemky - celkem 250

Pozemky - zjištěná ceÁa celkem =

Cena
_ !Kčl
43 931,80
55 913,20
99 845,-

99 845,- Kč

-3-



C. REKAPITULACE
Lpozemky

Výsledná cena - celkem:

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

slovy: stotisíc Kč

99 845,- Kč

99 845,- Kč

100 000,- Kč

Tato cena zjištěná dle cenového předpisu Je dle znalce i cenou obvyklou ( nehe zjistit cenu
porwmánim dle prodejů obdobných nemovitosti )

Tento znalecký posudek byl vypracován v souladu se zněním ustanovení § I27a občanského
soudního řádu a znalec tímto prohlašuje ze si je vědom následků vědomě nepravdivého posudku

V Příbrami 9.10.2019

Ladislav Řehořek
Drkolnovská 219
261 01 Příbram V.
telefon: 775969853
e-mail: rehorekl@seznam.cz

l)ti,, ^ _ľ,

iD. ZNALECKÁ DOLOŽKA '
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne
17.10.1984 pod č. Spr. 1649/79 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitosti.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 132/6956/2019 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 13212019.

-4-



VÝKAZ DOSAVADN{HO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
b:mvocn s_ov "O"Y stav

CtzňQčénľ YýměrQ pomefy Druh pozemku- Qznačenf Yýměra pQrce!y Dmh pozemku Typ stovW Zpôs. Porovnání se stavem cvič ence próvnícŕ vztohů
pozemku _ pozemku určen on pľechdzí z pozemku Cmo jMu Yýrněra dľhí (knočenf

porč. čklem vyúitl porč. čbkm 7p%ob yyužiH ZpOsob využM Yýtňěr oznQČeného v vlostnicM , dlb
ha d ho i á" dřfvěj8 poz. ;

, : nem&ost1 evidenci ho ; ď
P 0 r P

0 F p ·
P 0 P 0

r P

38 12'51 76 ! 12 travnl p. 38 1Z/51 i 74 j 61 tmml p. O 38 12/51 10001 i 74j 61
t · K f

. .

. ,
P

· P

i i 381Z/448 i ii 51' tmm/p. l 2 38 1Z/51 10001 i ii 51

; : : i: :P3860/3 ! 1) 52 == 3860/3 '53 l O 3860/3 10001 ! i 53
P
r I
t p 0

386Qľ8 i : 9' i='%, , O 3860/3 1OQO1 j ) 99

: ' : , . .k

i 77! 64 77: 64 l i
t : : : l r0 P

P P

výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologidých jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
µorc.kl Iljo po& Kid µµj,j Qyrjro yµj,j no Au µameH íl.b p,xĺ1. ká UL'LJ C;,řjro bků no dk,

katastru zjednodušené hQ i mj parcely kotastru zjednodUené ho ; tr? poměly
nemovito$t{ evidence l mmwitost/ evidence

l : · :r P t

38W44B 52714 i i 89 i !
í 52754 i 3j 67

52754 62 ;
' P P

,

38 W51 52714
Ĺ 71) OD j j

' ; : íl Ô p
: ' 0 ,

:' P b
tÓ

Č. bodu
454-57
576-1
576-10
3953-4643
3953-4664
1
2

Seznam sou/'odnic (S-J75K)

Scwřodn/ce pro zápis do KN
Y X kód Kv.

777378.37 1082294.67 3
777350.47 1082345.28 3
777337.99 /982347.93 3
777324.79 1082289,49 8
77731J.41 106229507 B
777317.69 7('82292,97 8
777341.07 1082347.28 3

Poznámka
dbä7s. stabil.
dočas. stab//.
abčas. stabil.
dočas. stabil.
doCas. stabil.
dočus. stabil.
dočas. stobil.

dočas. stob/Z — dřev. ko//k - bod ohroŽen stavební č/nnost/

GEOMETRICKÝ PLÁN "may pión mňj ¢1!MM opr~m »měmťMký ·t·>Wo ~1 qpmvnm
Jméno. pKýnont l V r jmdm.

pro mg. Štěpán ond áček
Ďltd0 »eummu ůNdrC op'~ny¢h l Gtsto poloZky QlMnť

2325r 07 ,měmVóých
rozdě/en/ pozemku

Kie 2.3.2020 U.io, 2 i35'2020
q pMncM odpwfdó pmwm TMO ·*~ pldm v · dďmému

v ů!bdw

Vyhotovitel: Geoserviš F¥/bram s.r.o. KqtcMr&N (Vod ~)QUAĹ pored. OdřeM ~qpĺ$u Mnu v WrM

Purkyňova 394
261 01 Př/bram

Číslo plónu: 6282-4 1/2020

Okres: Př/bram

Obec: Př/bram

Kat. území: Př/bram

Mapový list: Př/bram O- 1/11
vjootnkcjm poxemků poekytnuto

y tmrbu w průběhem nwých h'mic,
kWM byty OZřKČťNY
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