
Mesto Príbram Pro jednání ZM
Odbor správy majetku

Dne 22.06.2020 ' ®

Název bodu jednání:
Žádost o prodej cásti pozemku parc. c. 972, jehož soucástí je stavba c.p. 350, v k. ú. Príbram

Predkládá:

Zpracovala:

Projednáno:

Rada mesta Príbram

Bc. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

v Rade mesta Príbram dne 01.06.2020, c.usn. 395/2020

Text usneseni RM:
Rada mesta
I. doporucuje ZM
schválit prodej cásti pozemku parc. c. 972 o výmere cca 180 m' z celkové výmery 491 m', zastavená
plocha a nádvorí, jehož soucásti je stavba c.p. 350, Príbram l, jiná stavba,
v k. ú. Príbram, za cenu ve výši 802.000,00 Kc, a nezastavené cásti téhož pozemku o výmere cca 92
m' z celkové výmery 491 m', zastavená plocha a nádvorí, v katastrálním území Príbram,
(specifikovaných v situacním snímku, který je prílohou predloženého materiálu), za cenu
ve výši 2.020,00 Kc/m', do SJM

Kupní cena za predmet prodeje bude uhrazena jednorázove v celkové výši nejpozdeji
do 30 dnu od oboustranného podpisu kupní smlouvy a pred podáním návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitosti.

Il. ukládá
OVV zaradit predložený materiál na zasedání Zastupitelstva mesta Príbram dne 22.06.2020.

Napsala: Katerina Kostková, referentka oddelení správy majetku

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo mesta
schvaluje — neschvaluje
prodej cásti pozemku parc. c. 972 o výmere cca 180 m' z celkové výmery 491 m2, zastavená plocha a
nádvorí, jehož soucástí je stavba c.p. 350, Príbram l, jiná stavba, v k. ú. Príbram, za cenu ve výši

Kc, a nezastavené cásti téhož pozemku o výmere cca 92 m' z celkové výmery 491 m',
zastavená plocha a nádvorí, v katastrálním území Príbram, (specifikovaných v situacním snímku, který
je prílohou predloženého materiálu), za cenu ve výši ................ Kc/m', do SJM

Kupní cena za predmet prodeje bude uhrazena jednorázove v celkové výši nejpozdeji do 30 dnu
od oboustranného podpisu kupní smlouvy a pred podáním návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.

Duvodová zpráva:
Odbor správy majetku obdržel od žádost o prodej, prípadne
pronájem, nezastavené cásti pozemku parc. c. 972 o výmere cca 92 m' a zastavené cásti pozemku
téhož pozemku, jehož soucástí je objekt c.p. 350, v k. ú. Príbram.

Pozemek parc. c. 972, o výmere 491 m', zastavená plocha a nádvorí, jehož soucásti je stavba
Príbram l, c.p. 350, jiná stavba, v k.ú. Príbram, je ve vlastnictví mesta Príbram.
objekt drive využívaly Technické služby mesta Príbrami, príspevková organizace (dále jen Technické
služby), jako prostory pro sberný dvur. Nezastavená cást pozemku parc. c. 972 byla využívána
Technickými službami jako manipulacní plocha a dále jako prístup k prilehlé cásti objektu c.p. 266,
který rovnež využívaly Technické služby jako kanceláre a sklady. V soucasné dobe je objekt
i pozemek prázdný, vyklizený.
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Predmetný pozemek je prístupný z ulice Gen. Tesaríka, a to pres pozemky parc. c. 984 ve vlastnictví
spolecnosti Kompakt Príbram spoL s r.o., parc. c. 981/1 ve vlastnictví

(každý id 9'2), parc. C. 976 ve vlastnictví
a pres pozemky parc. c. 973/1, parc. c. 983/1 a parc. c. 4868, které jsou ve vlastnictví mesta Príbram.
Z hlediska zákona c. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích se jedná o úcelovou komunikaci
(verejne prístupnou). Není zrízena služebnost stezky a cesty.

Zámer prodeje výše uvedených nemovitých vecí byl zverejnen na elektronické desce MeÚ Príbram
v termínu od 28.02.2020 do 16.03.2020.

bylo umožneno nahlédnout do znaleckého posudku, a ti poté nabid|j za prodej
cásti pozemku parc. c. 972 o výmere cca 92 m' cástku ve výši 2.020,- Kc/m', a za prodej budovy
c.p. 350, vC. zastaveného pozemku, cástku ve výši 802.000,- Kc (tj. celkem cca 987.840,- KC).

Pro srovnáni jsou v tabulce uvedeny ceny dle znaleckého posudku, vypracovaného znalkyni z oboru
ekonomika, ceny a odhady nemovitosti, paní Ing. Kamilou Štepánkovou, pod c. 1005-15/20 dne
07.02.2020 a nabídka

) Cásti pozemku Cena stanovená dle " Cena tržní Nabídka
parc. c. 972: vyhlášky MF CR_ _
Zastavená cást ' '

) pozemku parc. c. 972
stavbou c.p. 350 866.560,00 KC ! 800.000,00 KC 802.000,00 KC

) Nezastavená cást

pozemku parc. c. 972 o 1.128,90 Kc/m2 2.000,00 Kc/m2 2.020,00 Kc/m2
výmere cca 92 m2 tj. po zaokrouhlení

103.859,00 Kc i ti. 184.000,00 Kc tj. 185.840,00 Kc
Melkem ' 970.41_9,00 Kc " 984.000,00 Kc 987.840,00 KC

Vzhledem k tomu, že technický a stavební stav "budovy není dobrý, je tržní cena zastavené cásti
pozemku stavbou c.p. 350 nižší než cena vyhlášková. Z duvodu, že není zajišten pristup k nemovité
veci po mestských pozemcích, ale pouze z titulu existence úcelové komunikace nacházející se
na pozemcích ve vlastnictví i tretích osob, je vyhlášková cena nezastaveného pozemku, dle výše
uvedeného znaleckého posudku, nižší než cena tržní.

Náklady na vyhotoveni znaleckého posudku byly mestu Príbram uhrazeny.

Dále bylo sjednáno s že v prípade schválení prodeje v orgánech mesta Príbram,
uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdeleni pozemku ve výši 4.500,00 Kc,
spolecne s kupní cenou, a to nejpozdeji do 30 dnu od oboustranného podpisu kupní smlouvy a pred
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Toto ujednání bude uvedeno
v kupní smlouve.

OSM požádal SOSH, OIRM a KRMM o vyjádrení k prodeji predmetu prodeje:
Stanovisko SOSH:
Z hlediska dopravních zájmu není k výše uvedenému námitek.

Stanovisko OIRM:
l) vyjádreni Oddeleni rozvoje mesta - Souhlasí s prodejem objektu c.p. 350 jehož soucástí je
pozemek parc. c. 972 a cásti predmetného pozemku.

2) vyjádrení Oddeleni prípravy a realizace projektu (z hlediska plánovaných investic mesta) -
Na pozemku parc. c. 972 v k. ú. Príbram, jehož soucástí je stavba c. p. 350, neplánují žádnou
investicní akci a nemají k prodeji pripomínek.

Stanovisko KRMM:
Komise doporucuje schválit prodej dvou cástí pozemku p. c. 972 z celkové výmery 491
plocha a nádvorí, jehož soucásti je jiná stavba c. p. 350 v Príbram l, v k. ú. Príbram, a
cást pozemku o výmere cca 180 m' za cenu ve výši 802000,- Kc a nezastavenou
o výmere cca 92 m' za cenu ve výši 2020 Kc/m', (specifikované v situacním snímku),
žadatelu.

Komisi pro realizaci majetku mesta byla predložena pouze žádost

m2, zastavená
to zastavenou
cást pozemku
do vlastnictví
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Stanovisko Odboru správy majetku:
Odbor správy majetku doporucuje prodej predmetných nemovitých veci tak, jak je uvedeno v návrhu
na usnesení.

Prílohy
l) kopie žádosti manželu vildových
2) situacní snímek
3) soutisk mapy KN s ortofotomapou
4) výpis z kn
5) kopie stanovisek SOSH a OIRM
6) kopie znaleckého posudku c. 1005-15/20
7) kopie nabídky
8) usneseni RM c. 395/2020 ze dne 01.06.2020
9) fotodokumentace
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V Prihmni 28.L2020

V~pamvedoucL

máme zájem o koupi objektu c.p. 350 vul. Primáré Václava Trnky m cásti pozemku
parc. c. 972, v L á Príbrlml zduvodu vybudbMM garáže, skkdu a kanceláre. Dále bychom
rádi zakoupili nebo si Imnajdi nmstuvenou cást pozemku pam. c. 792 o výmeré cca 92 m'
zduvodu zaaování mezdu a možnKjsÚ 21E!patkování vozidla. Znalecký posudék

.geomeuický plán) úhrMímc
Žádáme o sdelení Ma, je mohio otgékt 2dcDupit a m jákou calIL otýekt lnracm kDupili
doSjNL

Dekujeme za vstHmost akladné vyHZenínaší žádosti.

S pozdmvan,
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 28. 01, 2020 08:55: 03

Vyhotoveno bezúplatne dá/korým pr/stupem pro úcel: Správa ma/btku, cj".: MeÚ PEVOS/W2020 pm Mesto Príbram

Okres: CZO2OB Príbram Obec: 539911 Príbram

Kat.území: 735426 Príbram List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné císelné rade

A Vlastník, jiný '3právnený "" " "" "" Identifikátor "

Vlastnické právo

Me8to Príbram, Tyršova 108, Príbram I, 26101 Príbram 00243132

Podíl

CÁSTECNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky
Parcela výmera [m2] Druh pozemku

__
__ _ZEusob využi_t_í

491 zastavená plocha a
nádvorí

stavba: Príbram I, c.p. 350, jiná 8t.
na pozemku p. c. : 972

Zpusob ochrany

972

Soucástí je
Stavba stoji

BI Vecná pr"áva sloužící ve prospech nemovitostí v cásti B - Bez zápisu

'm
C Vecná práva zatežující nemovitosti v cásti B vcetne souvisejících &íaju - Bez zápisä

0

D Poznámky a další obdobné údaje

Typ vztahu

o Zmena výmer oLjnovDú operátu

Povinnost k
Parcela: 972

Plomby a upozornení - Bez zápUu"""""

e Nabývací tituíý a jihé podklady zápisu

Listina

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

POLVZ:431/1991 Z-100431/1991-211

Pro: Me6to Príbram, Tyršova 108, Príbram I, 26101 Príbram RC/ICO: 00243132

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

POLVZ:336/1994 Z-100336/1994-211

Pro: Mesto Príbram, Tyršova 108, Príbram í, 26101 Príbram RC/ICO: 00243132

o Smenná smlouva V13 1628/1995 Smlouva smenná-právní úcinky vkladu dne 20.7.1995.

POLVZ:776/1995 Z-100776/1995-211

Pro: Mesto Príbram, TYršova 108, Príbram I, 26101 Príbram RC/ICO: 00243132

o Velká privatizace - smlouva o prevodu 107/1996 Smlouva o bezúplatném prevodu majatku ze
dne 1.7.1996.

POLVZ:558/1996

Pro: Mesto Príbram, Tyršova 108, Príbram I, 26101 Príbram

Z-lO0558/1996-2íl

RC/ICO: 00243132

POLVZ:778/1996

Pro: Mesto Príbram, Tyršova 108, Príbram I, 26101 Príbram

Z-100778/1996-211

RC/TCO: 00243132

Nemovitosti jsou'i'"územním obvodu, ve kterém vykonává statní spravu katastru neovitosti CR

Katastrální úrad pro stredoceský kraj, Katastrální pracovište Príbram, kód: 211.
strana l



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 28.01.2020 08:55:03 P

Okres: CZ020B Príbram

Kat.území: 735426 Príbram

Obec: 539911 Príbram

List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné Císelné rade

Listina

o vznik práva ze zákona zákon c. 172/1991.

POLVZ:42/1997

Pro: Mesto Príbram, Tyršova 108, príbram I, 26101 Príbram

o jiná Iístina ze dne Smlouva o prcvodu v1astníetví ze dne 25.07.1997.

POLVZ:1153/1997

Pro: Mesto Príbram, Ty=šova 108, Príbram I, 26101 Príbram

o Smlouva ze dne o bezúplatném prevodu majetku ze dne 01.06.1997.

Z-100042/1997-211

RC/ICO: 00243132

Z-101153/1997-211

RC/.TCO: 00243132

POLVZ:2223/1998

Pro: Mesto Príbram, Tyršova 108, Príbram I, 26101 Príbram

Z-102223/1998-211

RC/lCO: 00243132

É "' Vztah boni tovaných pudne ekožogických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR:

Kátastrá1ní úrad pro stredoce3jký kraj, KátaBtrá1ní pracovište Príbram, kód: 211.

Vyhotovil:
ceský úrad zememerický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 28.01.2020 08:58:39

Nemovitostí jsou v územním abvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti CR

Katastrální úrad pro stredoceský kraj, Katastrálni pracovište Príbram, kód: 211.

strana 2
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'jCaterina Kostková

Simona Ždánská
2. brezna 2020 16:14
Katerina Kostková
re: vyjádrení ke koupi objektu

Vážená paní Kostková, na základe vašížádosti o vyjádreni ke koupiobjektu v Príbrami l, c.p. 350 a cásti pozemku
parc. c. 972 v k. ú. Príbram, vám sdelujeme:

Z hlediska dopravních zájmu nemáme námitek k výše uvedenému.

Ing. Simona Ždánská
referent Samostatného odde|enÍ$i|nlcnÍho hospodárství
Tel.: 318402525
E-man: simon@.tdan*afmtmm,eu

MESTO PRÍBRAM

www.pnbram.eu

Mestský úrad Príbram
O Tyršova 108

26119 PHbtam

From: Katerina Kostková <Katerina.Kostkova@pribram.eu>

Sent: Thursday, january 30, 2020 1:54 PM
To: Simona Ždánská <Simoná.Zdanská@pribram.eu>

subject' vyjádrení ke koupi objektu

Dobrý den.

Vážená pani inženýrko,
tímto si vás dovoluji požádat o vyjádreni ke koupi objektu v Príbrami l, c.p. 350 a cásti pozemku parc. c. 972 v k. ú.
Príbram - viz príloha.
Dekuji za spolupráci.

S pozdravem,

Katerina Kostková

referent oddelení správy majetku

Tel.: 318402521

E-mail: kat!grina,kQstkQva@pribram.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu

Mestský úrad Príbram
O Tyršova 108

261 19 Príbram

1



1Katerina Kostková

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie
Predmet

jaroslav Malý
2. dubna 2020 16:53
Katerina Kostková
Libuše Hálová
RE: yyjádreni ke koupi

Dobrý den,
OIRM souhlasis prodejem objektu c.p. 350 na pozemku parc.c. 972 a cásti predmetného pozemku.

S pozdravem

Ing. arch. jaroslav Malý
vedoudoddelení rozvoje mém
Tel.: 318402595
Mobil: 778735748
E-malt: laro$lav.ma|Y@pnbwm.eU

. MESTO PRÍBRAM
www.pribram.eu

Mestský úrad Príbram
O Tyršova 108

261 19 Príbram

From: Katerina Kostková <Katerina.Kostkova@pribmm.eu>
Sent: Thursday, April 02, 2020 11:26 AM
To: jaroslav Malý <jaroslav.Maly@pribram.eu>
Subject: FIN: vyjádrenfke koupi

Dekuji © kk

Katerina Kostková

referent oddelenfsprávy majetku
Tel.:318402521

E-mail: katerina.k(jstkQva@cmbmm.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu

Mestský úrad Pnbram
Q Tyršova 108

261 19 Príbram

From: Katerina Kostková
Sent: Thursday, january 30, 2020 1:55 PM
To: Libuše Hálová <Hbuse.halova@pribram.eu>
subject: vyjádrení ke koupi

Dobrý den.

Vážená paní Hálová,
tímto si vás dovoluji požádat o vyjádrení ke koupi objektu v Príbrami l, c.p. 350 a cásti pozemku parc. c. 972 v k. ú.
Príbram - viz príloha.
Dekuji za spolupráci.

1



."", Katerina Kostková
- l

Libuše Hálová
21. dubna 2020 10:12
Katerina Kostková
fw: k prodeji Lp. 350 - urgent, dÍky

Libuše Hálová

referent oddeknl rozvoje mesta
Tet.: 318402576

E-mail: Iibuse.haNa@pTibr@m.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribr¢jm,eu
Mestský úhd príbram

O Tyršova 108
261 19 Príbram

Fmm: Pavel Bureš
Sent: Tuesday, April 21, 2020 10:09 AM
To: Libuše Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu>
subject: re: k prodejic.p. 350- urgent, díky

Stanovisko oddelení prípravy a realizace projektu:

Na pozemku parc. c. 972 v k. ú. Príbram, jehož soucástí je stavba c. p. 350, neplánujeme žádnou investicnlakci a
nemáme k prodeji pripomínek.

Ing. pave! Bureš

vedoudoddelení prípravy a nealizace projektu
Tel.: 318402559
Mobil: 731609907
E-mail: pave|.bures@pribram.eu

" MESTO PRÍBRAM
www.pribram.eu
Mestský úkd Príbram

a Tyršova 108

261 19 Príbram

From: Libuše Hálová
Sent: Tuesday, April 21, 2020 9:02 AM
To: Pavel Bureš <PaveLBures@pribram.eu>
subject: fin: k prodeji c.p. 350- urgent, díky
Importance: High

Libuše Hálová

1



LN.ALE('K Ý POSUDEK

1005- 15/2é

o cene ovité vecí budovy c.p. 350 (je soucástí pozemku p.c. 972) se zastavenou cástí pozemku
p.c. m a pK)ngmu samostatné cásti NzEmku pC.. 972 v ká a obci Phbmm

0

F

""KÝ

ObjednavMel znaleckého posudku: MeStD Príbram
Tyršova 108
261 19 Phbmnl

ÚCel maleckébo posádku: Stanovmlcmy jpdk cmového pMph aceny obyyklé

ptd úcejy m&jetkeNého vyporádání

Dle Hk~ 15III997 Sb4 o o¢xš€rdlni majetku ve zncnínkonu l2ln000 Sh, t 237nOO4
C 257/2004 Sb,, C. 296/2007 ŠÍk, I8&L2011 SK, 350/2012 ŠLh, í 303/2013

340/2013 Sb., C. 344/2013 Sb., t 22812014 Sb. 8 l 225n017 Sb. a vyhlášky MF CRt 441n013
Sh ve zneóí vyhlášky t l99n0I4 Sh, 345/2015 SK, 5312016 Sh, 44312016 m C
45712017 Sh a c 18&ROI9 Sb, podkstmm kedni S z 2020~edký p~ékNyp~wuL°

Ing. Kamila ŠtCpánková
Hudcice 36
262 n Bkznice
telefoo +420 739 016 448
e-mail: posudky@seznam.cz

Pocet stran: 13 vcetne titulmho listu a 3 sUran práoh Objednavateli se pnedává ve 2 vyhotDvemclL

V Dólních Brežanech 7. 2. 2020
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A. NÁLEZ

l. Znalectd úkol
Znalecký posudek o cene nemovité veci, budovy c.p. 350 (je soucástí pozemku p.c. 972) se
zastaveRou cástí pK}2jemku p.c. 972 a pronájmu salnostatné neaístavené cásti pozemku p.c: 972 l
kú. a obci Phbram

2. Základní informace
Adresa piEdmetu ocenäú: Primáre Václava Trnky 350

261 01 PHbtam [
Klaj: Stred&eský
Okres: Ph'bmm
Obec: Phbmm
Katastráhú území: Príbram
Pocet obyvadel: 32 642
Základni cena stavebního pozemku vyjmenované obce 7Cv = I 065$lu Kckr'

3. Prohlídka a mmerení
Prohlídka se byla pruvedena dne 522Q20 za prítomnosti pani.

4. PodkladY pro vypracování znaleckého posudku
- výpis z katastru nemovitDstí '
- kopie katasúálni mqpy z intemetu

- skutecnosti a výmery qištené na misie
- informace úcastníku prohlídky

5. Vlastnické a evidencní údaje

Mesto Príbram, Tyršova 108, 261 19 Pnlmm I, podíl l /1

6. Dokumentace a skutecnost

^ Z predložené dokumentace je zrejmé, že právní stav se od stavu skutecného neliší. V ocenení jsouuvažDuny cásti poku p.c. 972, a to zastavená a Ikzastavéná plocha. geometrický plán 1Dzde]ení
ÉK)2Emku není.

7. CelkovC nopis nemovité veci

Stav& se nachází v mestSké cásti Príbram I na koná slepé ulice tnczi hrbitovem a Oblastní
nemocnicí. Je vzdálená 500 m od historického centra mesta a PražSké ulice s okrúh mesta
(úl. Evkopská) je 1,2 km. Budova je krajní imiovt zdená se sedlovou strechou, je mvedena príµ'jka
elektra. Podstatné je to, že pri"stup z hlavní obecní komunikace p.c. 988/5 (úl. Gen. R. Tesaríka) je
pNs nekolik pK)zemku (p.c. 984, 981/1 a 976) vc vlastnictví tretích osob, které nejsou vedené v KN
jako kommik=, záIDveá není zrízena shuébnosi stezky a cesty, a není ták mjišt&i beu)M)lán(ný
pristup k oceDované nemovité veci.

S.Qbsah znaleckého nosudku
l. Pozemek s budovou

1.1. Ocenované pK)zelnky
1.2. Budova C.p. 350 - ocenení kombinací nákladového a výnosového u)usobu
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B. ZNALECKÝ POSUDEK

Oeenovad predpis

Ocenení je provedeno podle zákona c. 151/1997 Sb., o ocenování majetku ve znení zákonu c.
121L2000 Sb, C. 237/2004 Sb, C. 257n004 Sb.. C. 296/2007 Sb., C. 18&2011 Sb~ C. 350/2012 Sb~
c. 303n013 Sb_ c. 34012013 Stm c. 344n013 SLl.c. 228/2014 Sb. a c. 225/2017 Sb. aVyhlá*y MÉ
CR c. 44112013 Sb. ve znení vyblášky c. l99nOÚ Sb, c. 345/2015 Sb.. c. 53/2016 Sb., c: 443n016
Sb., c. 457/20!7 Sb. a c. 188n019 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona c. 151/1997
Sb.

Index trhu s nemovitými vecmi

Název znaku
l. Situace na trhu s I)emovitými vecmi: Nabídka odpovíU poptávce IT
2. Vkistnické vztáhy: Nezastavený FK)zelnek; nebo pazemek jehož v

soucástí je stavba (stejný dastnik). nebo stavba stejného vMruka.
ne& jednotka se spoluvl. podílem na jmemku

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

4. VLiv právních vztahu na piMejnost: Bez vlivu JI
5. Ostatní neuve&né: Bez dalších vlivu u
6. Povodnové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpecím výskytu N

z@lav
7. Hosmáušk~vní yýznam Óbce: Oboes poctem ot»Tate] nad 5 m

tisíc a všechny obce y okr. Pmha - východ, Praha - západ a
katastrálni území lázenských mist typu D) netK) oblíbené turistické
lokality

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatd a VI
olm, jejíž katasuálni území sousedí s rKyyjmenovanou obci
velikosti nad 5000 otyvatel

9. Obcanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obch(xl l
služby, zdravotnická zarízenL školské zarízeni, µšta, bankowú
ú~žnl") služtnl% sponorni a kulturní zárueni B-)

"n
V '

Pi
0,00
om

0,00

om
0,00
],00

im

l.®

1,05

V prípadech oceneni nemovitých vecí vyjmenovaných ve úeti FK)znárnce pod tabulkou c.l prílohy
c. 3 ocenovací vyhlášky:

S

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

Ó= J

V ostatních pnpadeCh ocenení nemovijých vecí je znák 7 až 9 IOVéll 1,0:
S

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

1=1

Index polohy

Tjp staveb na FK)zemku pio stanovení indexu µMohy: RczidencM stavby v ostatnicb óbcích nad
2000 obyvatel
Název znaku R
1. Druh a úcel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném celku I 1,00 "

2. Pkvažující zástavba v okolí pozeuiku a životní pFostMi: l 0,04

-3-
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Rezidencní zástavba
3. Poloha pK)zemku v obci: Navazgíci na stred (entrum) obce II 0.02
4. Možnost napojení pK)zemku na inžmýrské sítä here má obec: l 0,00

Poek be Ilapojit na všechny site v obci ne& obec bez sítí
5. Obcanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité veci je I 0,00

dostlmi obcanská vybavenost obce
6. I»pravni dostupnost k Ix)zemkLL" Níjezd po 2jxNnené komunikaci, VI O,®

dobré parkovací možnosti
7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m vcetne, MHD - III 0,00

dobrá dostupnost centra obce
8. Poloha FK)zenku z hledW komcrcní využitel~: Bez mžnosti ]j O.®

komercního využiti
9. Ot!yvatelstvo: BezpmbléÔové okolí n O,®

10. Nezamestnanost: Prumerná nezamestnanost II 0,00
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalši"ch vlivu - Bez vlivu n 0,00

lá

Index polóhy k= Pi * (l " E Pi) = 1,060
i =2

V ljrípadech ocenení Demcyvitých vecí vyjmenovaných ve tretí poznámce jxxj tatMkou c.l pruoln'
c. 3 ocenovací vyhlášky'

Koencient pp = It * Ip = 1,113

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

Kefiámt pp = h * Jp = 1,060

1. Pozemek s budovou

1.1. pozemky

Index uhú s nemovitosúni h = íMO

Index fdohy puzemku Ip = 1,060

Rh

výpocet indexu cenového porovnálbí

Index omezujících vlivu N2emku
Název maku
1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu m využití II
2. Svažitost pozemku a expQzice: Svažiuost terénu pomnku do IS % IV

vcetne - ostatní orientace
3. Zúžené základové podmíriky: Neztižeoé zákkdové FKAminky III
4. Chránená Umní a ochrannáFásma: Mimo chránené území a l

ochranné pásmo
5. Oní užívání pozmiku: Bez omezení užívání j
6. (Matní neuvedené: Bez dalších vlivu íl

6

Index omezujících vlivu Io = 1 + E Pi = 1,000
i = l

celkový index I = It * Io * 1p= 1,000 * 1,000 * 1,060 = 1,060

Pi
0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
O,®
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Stavební pozemekzastavené plochy a nádvorí ocenený dk § 4 odst 1 a pozemky od této céDý
'

Prehled použitých jednotkových cen stavebních pomnku

Zátn"dcní Zákl. cena Upr. cena
(KHm'] hxkx Koef· [Kc/m-]

§ 4 odst 1 - stavební poumek -mstwcná pbcha a nádvorl hmkcní celek
§ 4 odst. l 1 065,- ],060 l 128,%

Typ Název

§ 4odst. l zastavená plocha a
nádvoh"

Stavební pozemek - celkem

Parcelní Výmera Jeda cena
cíSlo IM fK"m?]
972 " m l 128.90

i
,

181

Cena
[K!C]

204 330,90

204 330,90

r "

W

L2. Budova Lp. 350 -oceneni kcmbinad Iúkhd(wého a Yým~vého 2pusobu

Ocenení Ukh&m'm zpusobem

Budova.je krajní radová. nepodsklepená s jedním nadzemním podlažím a pudou. Je zdená ze
smreneno zjdií% strecha ;edlo# krytina tašková lkz kkinpírškýeh konstrukcL StrDpy montD~

vn¢jši omítka bríZDlitDvá powe 2je strany vstupu, jinde chybí. stejne tak vnitrní. Podlaha betonová
budovaje nevytápená bez vniWho vybavení, chybí i schcdim puda je nqprístupná. Je zavdeno
elektro, jinak bez prípojek. Presné stán budovy neäišteno, podle použitých materiálu odhaduýi na
cca 90 la, v 70tých letech pFoveden strW nad 1.NP, novejší jistice.

Ocencnístavéb nµkkdQyým zi)usobem

Budova Lp. 350

Zatrídení pro potretN ocenení
Budova § 12:
Svislá nosná konstrukce:

-- Kód klasifikace stavebních del CZ-CC:í' -' Nemovitá vec je soucású pozemku

výpocet jednotlivých ploch
Podlaží Plocha
I.NP 15.60*11,40

S. skladováni a manipulace
zdcná
1252

1m?j
= 177.84

Zastavené p[ochy a výšky podlaží

Podlaží

f.NP
Soucet

Prumemá výška všech podlaží v objektu: PVP=
Prulnémá zastavená plocha všech podlaží: PZP =

Obestavený prostor '

Název . , Obestavený prostor

Zastavená Konštr.
Mocha vC·ška Soucin

il7,84 m' 190 m " 693,58

177,84 m' 69358

693,58 l 177,84 = 3,90m
177,&4 l = 177.84 m'

-5-
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1.NP
zasirešení

(15,60*11.40)*(390)
(15SO*ll,40)*(3 10)

_ 69358 m'
55130 Irr'

h

Název

LNP ""
zastrEšení
Obestavený prostor - celkem:

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení

l
i (S = 'tandard, N = nadstandml P = podstandaM. C = nevyskytge se, X
l Konstrukce PK)vedení

i

l

l'

l
l
P

l
l

t

t

i

I. Základy vC. zemních prací
2. Svislé konstrukce
3.Strppy
4. Klov, stiEcha

eg' 5.Krytiny streCh

6. K]e[npírské konstrukce
7. Úprava vniuhích powcbu

j 8. Úprava vnejšich povrchu

9. VnitEní obklady keramické
' 10. Schody

11. Dme
12. Vrata
13.Okm
]4. PovWhy podlah
15. Vgiápení
16. EkMroinstdace
17. Bleskosvod
18. Vnithú vodovod
19. Vnitrní kanalizace
20. VMúhí plynovod

n 21. Ohrev 1Éplé vody
'22. Vytmvení kuchyni
23. Vnitrní hygienické vyb.
24.Výtahy
25.Ostatni
26. hístdacní pre£ jádra

kamenné bez izolace
míšené
huídiskové
drevený Ktdv, sedlová stircha
pálená krytina
chybí
jednovmvc vápenné omítky
bnzolitová

chybí
chybí
kovová
chybí
betonová mazanina

svetelná a th"fäzDvá
chybí

chybí

ObestavenýTyp prostor

NP 693,58 m'
Z 551,30 m'

l 244,88 m'

= neho&botí sc)
Hodnocení Cást
standardu [%]

P 100
P l®
S 100
S l®
S 100
C JOO
P l®
S 100
X l®
C 100
C 100
S l®
C 100
P 100
X l®
S l®
C l®
X 100
X 100
X 100
X l®
X I®
X 100
X 100
C l®
X l®

výpocet kodieientu K4

Konstrúkce, vybaveni

l. Základy vC. zemních pmci"

2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Klov. strecha
5. Kn1iny strech
6. Klempírské konstrukce
7. Úprava vnitMích pKyvTchu
8. Úpmva vnejšícb povrchu

obj. podíl [%]

P mo
P 30,40
S 13,80
S 7.00
S 2,90
C 0,70
P 4,20
S 2.90

Cá't Up'avený

j%| obj. jx'dil
100 0,46 6,07 ""
100 0,46 13,98
100 ].00 13.80
100 1.00 700
100 1,00 Z90
100 0,00 0,00
100 0,46 ].93
100 l,® Z90

-6-



9. Vnitrní obklady keramické

" 10. SdKAy
) 11.Dvere

l 12. Vrata

l 13. Okna
J4. PomhyMlah
15.Vytápáií
16. Elektroinstdace
17. Bleskosvod
18. Vnitrní vodovod
19. Vnitrní kanalizace
20. Vnitrní" plynovod

' 21. Ohiév teplé vody
22. Vybavení kuchyní

T 23. Vnitrní hygienické vyb.' 24. výtáhy

' 25. Ostatní
ty 26. Instalacní pref. iádra

Soucet upravenýchobjemôvých 1Kxh1u
Koeficient vybaveni KÍ:

X 0,00 100 1,00 0.00
C 1.80 100 O.® O.®
c 140 l® o,® 0,00
S 3,00 100 l,® 3,00
C 3,40 100 0,00 0,00
P 290 100 0,46 L33
X O.® 100 1.00 0.00
S 5.80 I® 1,00 5,80
C 0,40 100 0,00 0,00
X 0.00 100 1,00 0,00
X O.® IDO l.® O,®
X O.® l® l.® 0.00
X O,® l® 1,00 0,00
X 0,00 100 1,00 0,00
X 0.00 l® 1,00 0.00
X O,® IDO l,® O®
C 5.20 100 0.00 O,®
X 0,00 100 1:00 0,00

58.71
o;ml

i

l
!

!

OceneRí

Základní cena (dle phi. c. 8) [Kc/m']:
Koefickm komrukce Kí (dle príl. c. ID):
Koeficient Ká = O,R+(6AYPZP):
Koencient K3 = 0»'(2:10/PVP):

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpoctu):
polohový koencient Ks (príL c. 20 - dle významu obce):
Koercient zmeny cen staveb Kí (phi. c. 41 -dle ŠKP):
Základní cena upravená [Kc/m3]

Plná cena: 1 244,88 m3 * 2 248,99Kc/m3

výpocet opotrebeni tineámfmetDdou

Stári (S): 90 rdíu
Predpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roku
Predpokládaná celkováživotnost (PCŽ): 130 roku
Opotrebemt 100 % * S/PCŽ = 1ÓO % * 90/ 130 = 69,2 %

Koencient oFKRkbení: (l- 69,2 % 100)

Budova C.p. 350 -zjištená cena

Rekapitulmce nákhdmýa cen:

Budova c.p. 350

2231,-
* 0,9390
* 0,9571
* 0,8385
* 0,5871
* 1.0500
* 21700

= 2 248,99

= 2 799 722,67 Kc

.f
C

i

i

k
i

L
i

l l

!

:
l
i
tl

0308

= 862 314,58 Kc

862 314,58 Kc

Nákladové ceny - celkem 862 314658 Kc

Oeenení ¶'"nosovým z'usobem

Budova je prázdná, nevyužitá. Jako podklady pro analýzu 4iŠtení obvyklého nájemného za užívání
budov-y v dané lokalite byly p)užity údaje z vlastní databáze, databáze spolupmeíýících Mhadcu a
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informace z nabídek z intemetových stránek

f

Zatrídení pm potreby oceRení

Druh objektu."
Míra kapitalizacc (dle príl. c. 22):

výnosy z pronajfmaAých prostor

Název Plocha [d']

Budovy pro skladování
6,00 %

l Nájemné NQjamé
[Kc/m2/rok] [Kc/mesícj

480.- "6400,-

Rocni výnos fKc]

sklady nevytápené
Výnosy celkem

160,00

l

Oceneni
Celkové rocní výnosy z pronajímaných prostor:

Odpocet 5 % z ceny skutecne zastavené plochy pozemku:

t § -cena stavebniho pomnku: 204 330,90 Kc
- výmera stavebního pozemku: 181,00 m2
- skutecne mstaväiá plocha: 180.00
-cem Skutecne zastavené plochy 203 202, Kc

Odpocet 5 % z ceny skutecne zastavené plochy pcmmiku:

Odpocet nákladu procentem ze zapocítaného nájemného:

76 800,00 * 40 %
Rocni nájemné upravaR dle § 32 odst. 5:

__

76 BOOr
76800,-

76 800,- Kc

_

10 160,10 Kc

30 no,- Kc
35 919.% Kc

Minimálni upravené nájemné dle § 32 odst. 5:
76 800.- * 50%

Mira kapitdizace 6,00 %

= 38 400,-Kc

l 6,00%

Cena stanovená výnosovým nusobem = 640 000,- KC

e ?""ení kombinací nákladového a yýnosového zpusobu ocenováni
- Smpina: D) Bez zásadnicb zmen - stabilizDvaná oblast;

nemovitost nemá rozvojové možnosti
Ocenení nákladovým zpusobem CN = 862 314,58 Kc
OcencM výnosovým zpusobem CV = 640 000.00 Kc

l RoMU R = 222 314,58 Kc

Ocenení dle pMohy c. 23 tab. 2, skupiny D)'

l CV+0.10R = 662 231,46 Kc

!

l

r

BMow tp. 350 - occn&í kombhtací nákladového a ¶mosového = 662 231,46 KC
zpusObu - zjištená cena

Pozemek s budovou - rekapitulace
LI. Pozemky: _ 204 330,90 KC

' rí
Pozemek s budovou - zjištená cena celkem = 866 562,36 KC

t

l
\
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C. REKAPITULACE
1. Pomnek s budovou

1.1. Ocenované µ)zelnky
1.2. Budova c.p. 350 - oceneni kombinací
IÁkladového a výnosového zpusobu

Výsledná cena - celkem:

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

slovy: Osnlsetšedeságesttisícp&med~ Kc

866 562,40 Kc
2M 330,90 Kc
662 231,50 Kc

= 866 562Á0 Kc

866 562.40 Kc

866 560,- Kc

l

l

l

l
tl

Obvvkjá cena budovv 350 se zastavenou cástí pozemku

Stavba se nachází r mestské cásti Príbram I na konci slepé ulice mezi hrbitovem a ObMni
nemocnici. Je vzdálená 500 m od historického centra mesta a Pmžské ulice s obchody, okruh mesta
(úl. Evropská) je 1,2 km. Budova je krajní rádov4 zdená se sedlovou strechou zdená ze smíšeného
zdiva. ne\)1ápeu bez vrutrniho \yíxwení. chybí i schcdište. puda je [jqnsíupnáj Je zavcdcno
elekuo. jinak bez príNek.

Podstatné je to, že pristup z hlavni otx:cni komunikace p.c. 988/5 (úl. Gen. R. Tesaríka) je
pres nekolik pozemku (jLc. 984, 981/1 a 976), které nejsou vedené v knjako komunikace a jsou ve
vkstnictví tretích osôb. Zároven není zrízem služebnost ste© a cesfy, a není ták zqjišten
bezproblemo\ý phštup k ocenované nemovité veci.

J
i

Stanovení porovnávací hodnoty je komplikované, protože zdené budovy v obdobném stavu a
s podobným úcelem ryužiú se na trhu v podstate neobchodují. Cenu obvyklou uvažuji ve yýši
Mministratir'ní ceny. která je stanovena kombinaei nákladového a výmmveho ocenení s FK)užjtím
Qbvyklého nájemného budovy na zastavené cásti pozemku, s prihlédnutím k nemjištcnému prístupu
k ocenované nemovité veci.

iii
i!
. Ljt

P
r

i '

L

Budova C.p. 650 se mstavenou Cástí pozemku (180 m')............. 800 000,00 KC
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Stanovení ob%"vklé ceny náiemného cásti pozemku 972:

Jedná se o nezastav&ou cást pozemku p.c. 972, která tvorí u~Dou plochu pnbližl)ectwTcovao
tvaru o vdikosti 311 m?.

AnalYza ;i&ädbbnm'écauuuí/enmao po~"

Jako Mklady pkd amlým tjištenl" obvykiécenv prodýmu ocenované veci v dané lokalhe
byla provedena prohMb posuzovaného pcmmiku a byla Mzjena ibtodc)kumem= Dále byla
pKNedenakonzult= s nekolika Imlitnhni kmcel~ v fegiamL
Pid oceneni obvyklé c'euyje [xjúžita Camá stavebnkh pozemku PhbmL háá ške není
schválená ministemyem nnanci. je ale využlvaM Mcstským úradem Rham izmki. Ztéto ceoy,
pnhlédnutím k cenovému yýv'oji pojeiíin yj~ení v roce2016,je µak stancmvánavýše ngml"
Zároven je nqpsaným pravidlem, že cena prunájmu pozemku se pohybuje ve Yýši 2 - 6% ceny
pomnku za idl Nekay se stmovíýe Ekgemné až ve výši 10'/% ale ú) se týká powe velmi
atraktivníCh pomnku vceuuu Pmljy.
Sohkdem m vdmi dobruu µ)!khu pozemku a jeho možné vyTuitL táké ale spnhl&hutím
k pTobd~ckám Instupu zóbecm" komunikace, stunovuji cani pfongmu ve výši 4 % zcmy
cásti pozemkl m rok

* t.

;l
r

P

á)

výpocet roCMha nájemn&o:
Cena cásu pozElnku . 311 m' x 2 ODOr Kc/in' = 622 000,- Kc
Nájemné/tok zcásti µxmnku 622 000 KCx 4% =24 88Q, KC
N*rnlRh*/d pumnbi . 24 880,Kc:3llnr=m, Kc/m'hok

Obvyklé nájemné z cásti pozemku pA 972 .......... 80,- Kc/m'/rok

V Dolních Brežanech 7. 2. 2020

n In& KamikŠtEpánk)vá
HMcice 36
262 n Bkauce
telefon: +420 739 016 448
e-mail' posudky@s=am·""

"' 'i?%c

1j. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jáko znalec jmenovaný roZhodnuh"m Kiajského soudu v Prize, ze dne
6.12.200€ pod cj- Spr. 4131L2005, pro základní obor: ekommika im odvetví cmy a odhady se
specializaci pro odhadý netrm*lstL

Znalecký posudekbyl mpsánpod por. c. 1005 - 15/20 zndedteho deníku.

Znalecné a náhmdu nákladu úctuji dokladem c. 1005 - J5L20.
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Mesto pHbram - Mestský úrád Príbram
Odbor správy majetku
Tyršova 108
261 01 Príbram l

B.: MeUpB 19041/2020/OSM/KokA

V Príbrami, dne 10.032020

Mestský Úr8d Príbram
261 O? prújtam l,Tyršovar íoe

P/ei'm' Óci%' spíuy Melku

= f t "03- 21®

£.\' C,: ,. , ,. "'

L.i. Mck K
Frk ,,.,..,...,,,..,...prnah

l

Vec: Cenová nabídka na odkup nemovitom v katasuálnfm hemímesta Príbmm

Vážení,

reagujeme na vyvešený zámer prodeje cásti pozemku pam í972 o výmek cca 180 m' z celkové
výmery 491 m', zastavená pbcha a nádvorí, jehožsoucástíje stavba c. p. 350, Príbram l, Jiná stavba a
prodej prípadne pronájem nezastavené cásu pozemku pam c. 972 o výmere cca 92 m' z celkové
výmery 491 m', zastavená plocha a nádvorí.
Nemovité veci jsou zapsány na LV 10001 pno kata$tdln[územípm)ram a obec príbram u Katastrálního
úkdu stkdoceský kraj, Kátasuá|nÍpracov*e príbram.

Na základe tohoto zámeru nabízíme za prodej budovy p. 350, PHbram lvC. zastaveného pozemku
cástku ve výši 80ZOOOr kc (osm set dva tisíc korun ceských) a prodej Usti pozemku pam 972 o
výmek cca 92 m' cástku ve výši 2020,- Kum' (sbvy dva tiské dvacet korun ceských za m').



1/^/ l (7

30) žádost o prodej cásti pozemku parc. c. 972, jehož soucástí Je stavba c.p. 350, v k. ú. Príbram
R.usn.c.395/2020
Rada I. doporucuje ZM

schválit prodej cásti pozemku pam. c. 972 o výmere cca 180 m' z celkové výmery 491 m',
zastavená plocha a nádvorí, jehož soucástí je stavba c.p. 350, Príbram I, jiná a stavba,
v k. ú. Príbram, za cenu ve výši 802.000,00 Kc, a nezastavené cásti téhož pozemku o výmere
cca 92 m' z celkové výmery 491 m', zastavená plocha a nádvorí, v katastrálním území Príbram,
(specifikovaných v situacním snímku, který je pMohou predloženého materiálu), za cenu
ve výši 2.020,00 Kc/m',

Kupní cena za predmet prodeje bude uhrazena jednorázove v celkové výši nejpozdeji
do 30 dnu od oboustranného podpisu kupní smlouvy a pM podáním návrhu na vklad .
vlastnického práva do katastru nemovitosti.

ll. ukládá
OW zarádit predložený materiál na zasedání Zastupitelstva mesta PHbram dne 22.06.2020.
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