
Město Příbram Pro jednání ZM
Odbor: správy majetku dne: 14.09.2020
Název bodu jednání:
l) Prominutí úhrady částky za bezesmluvní užíváni části pozemku p. č. 1145 o výměře 160 m2
z celkové výměry 190 m' a pozemku p. č. 1146, oba v k. ú. Příbram
2) Návrh na směnu pozemku p. č. 1146 za část pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m' z celkové výměry
439 m2, oba v katastrálním území Příbram

Předkládá: Rada města Příbram

· · j,Zpracovala: Mgr. Zaneta Vaverková, vedouci Odboru spravy ma e ku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 27.07.2020, č. usn. 597/2020
Text usneseni RM: Rada města
I. doporučujeZM
schválit prominutí úhrady částky ve výši 43.332 Kč za bezesmluvní užÍvání části pozemku p. č. 1145
o výměře 160 m' z celkové výměry 190 m' (dle geometrického pIánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově
vzniklý pozemek p. č. 1145/1) a pozemku p. č. 1146, oba v k. ú. Pňbram, panu

z důvodu, že reálně shora uvedené pozemky
neužíval, jak je podrobně popsáno v důvodové zprávě předloženého materiálu,

ll.doporučujeZM
schválit směnu pozemků, oba v katastrálním území Příbram, a to pozemku p. č. 1146, který je
ve vlastnictví města Příbram za část pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m' z celkové výměry 439 m' (dle
geometrického pIánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1148/2), který je
ve vlastnictví pana s tlm, že

doplatí městu Příbram částku za rozdIlnou výměru a cenu směňovaných pozemků, ve
výši 194.370 kč.

Napsala: Jana Řičařová

Návrhy na usneseni:
ZM
l. schvaluje - neschvaluje
prominuti úhrady částky ve výši 43.332 Kč za bezesmluvní užIvánI části pozemku p. č. 1145
o výměře 160 m' z celkové výměry 190 m' (dle geometrického plánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově
vzniklý pozemek p. č. 1145/1) a pozemku p. č. 1146, oba v k. ú. Příbram, ,

z důvodu, že reálně shora uvedené pozemky
neužíval, jak je podrobně popsáno v důvodové zprávě předloženého materiálu,

|[. schvaluje - neschvaluje
směnu pozemků, oba v katastrálním území Příbram, a to pozemku p. č. 1146, který je ve vlastnictví
města Příbram za část pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m' z celkové výměry 439 m' (dle
geometrického plánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1148/2), který je ve
vlastnictví pana s tím, že

doplatí městu Příbram částku za rozdílnou výměru a cenu směňovaných pozemků, ve výši
194.370 Kč.

Důvodová zpráva:
Na úvod důvodové zprávy Odbor správy majetku uvádí, že počátkem roku 2019 zaslal
dopis, který se týkal narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům, které má pňplocené, tj. možnosti
případného prodeje či pachtu pozemků p. č. 1145 (trvalý travní porost) a p. č. 1146 (trvalý travní
porost), oba v katastrálním území Příbram, s tím, že byl zároveň požádán o před|oženÍ
dokladů, na jejichž základě užívá pozemky, které jsou ve vlastnictví města Příbram a jsou zaplocené
k jeho zahradě.

telefonicky sdělil, že žádné doklady nemá, takto připlocené pozemky odkoupil v roce
2015. Nemovité věci se snaží prodat přes realitní kancelář, kdy prodej ani pronájem pozemků od
města Příbram již nechce on sám řešit. Dle jeho slov bude případný nový vlastník o připlocenI
městských pozemků informován, ten pravděpodobně o prodej pozemků požádá.



Na základě podnětu architekta města a následně při místním šetřeni Odborem správy majetku bylo
zjištěno, že do zahrady zasahuje stavba tribuny, která je součástí sportovního areálu SK SPARTAK
Příbram a je ve vlastnictví města Příbram.
Odbor správy majetku nechal vypracovat geometrický plán pro zaměřeni stavby tribuny, která se
nachází v areálu Spartak a znalecký posudek pro stanoveni výše kupní ceny a stanovení částky za
bezesmluvní užíváni.

Znalecký posudek č. 2282/80/2019 ze dne 23.8.2019, vyhotovený Ing. Pavlem Pechem:
Cenu v čase a místě oceněni nelze, dle názoru znalce, stanovit, proto znalec vycházel z ceny zjištěné:
p. č. 1146: po přepočtu a zaokrouhlení 199.420 Kč (tj. po přepočtu a zaokrouhleni: 911 Kč/m'),
část pozemku p. č. 1145 o vým. 160 m': 165.280 Kč (tj. 1.033 Kč/m'),
část pozemku p. č. 1148 o vým. 7 m': po přepočtu a zaokrouhleni 5.050 Kč (tj. po přepočtu a
zaokrouhleni 721 Kč/m2),

Částky za bezesmluvní užívání v čase a místě oceněni obvyklé:
p. č. 1146 o vým. 219 m' : po přepočtu a zaokrouhleni 36 Kč/m'/rok,
část p. č. 1145 o vým. 160 m': po přepočtu a zaokrouhlenI 41 Kč/m'/rok,
část p. č. 1148 o vým. 7 m': tj. po přepočtu a zaokrouhlenI 57 Kč/m'/rok.

Částky za bezesmluvní uživánÍ pozemků, stanovené znaleckým posudkem, byly
sděleny.
Telefonicky reagoval ve smyslu, že pozemky nevyužívá a ani je využívat nemohl
z důvodu, že se několik let vleklo právni řízeni o vyklizeni nemovitostí původním majitelem

, který odm ital fakticky nemovitosti opustit. Zároveň dne 10.9.2019 zaslal své
nesouhlasné vyjádření.
Toto vyjádřeni bylo přílohou materiálu předkládaného k projednání v Radě města Příbram dne
16.9.2019.

Rada města Příbram dne 16.9.2019, svým usnesením č. 885/2019 schválila:
l) úhradu částky za bezesmluvní užIvání části pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m' z celkové výměry
439 m' (dle geometrického plánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1148/2)
v katastrálním území Příbram, ve výši 57 Kč/m'/rok, a to zpětně za tři roky, městem Příbram

2) úhradu částky za bezesmluvní užíváni části pozemku p. č. 1145 o výměře 160 m' z celkové výměry
190 m' (dle geometrického plánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1145/1)
v katastrálním území Příbram, ve výši 41 Kč/m'/rok a pozemku p. č. 1146 v katastrálním území
Příbram, ve výši 36 Kč/m'/rok, a to zpětně za tři roky, panem

Město Příbram částku ve výši 1.197 Kč za bezesmluvní 1jžÍvání části pozemku p. č. 1148 o výměře 7
m' v k. ú. Příbram zaslalo v lednu 2020 složenkou. Tato složenka se však městu
Příbram vrátila jako nevyzvednutá.

Usneseni Rady města Příbram ze dne 16.9.2019 bylo oznámeno spolu se zasláním
výzvy k úhradě částky za bezesmluvní užíváni.
Z důvodu, že částka nebyla, z jeho strany do přIslušného data, uhrazena, byla mu městem Příbram
zaslána posIedni výzva k úhradě částky za bezesmluvní užívánÍ před podáním žaloby.

Na tuto poslední výzvu zaslal dne 3.2.2020 své stanovisko, ve kterém uvádí, že je
vlastníkem pozemků p. č. 1147 a p. č. 1148 včetně stavby na adrese Květenská 432, Příbram ||,
nikoliv předmětných (sousedních) pozemků.
V žádném případě nesouhlasí s platbami za bezesmluvní užÍváni vedlejších pozemků. Cítí se být
bezdůvodně osočen tímto nárokem města a hodlá se případně bránit soudní cestou, bude-li to nutné,
tj. podá-li na něj město soudní žalobu. Pokud by měl být nějaký nájem za pozemky, tak jedině
smluvní a za částky, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami, nikoliv za nesmyslně
vysoké ceny stanovené znalcem.



Na druhou stranu souhlasí s tím, aby stávající situace ohledně pozemků byla už vyřešena
a má zájem se s městem Příbram raději dohodnout než se soudit. jedině kompromis obou stran může
historicky pokřivenou situaci napravit.
Teoreticky měl zájem od města Příbram odkoupit pozemek p. č. 1146, případně i pozemek p. č. 1145
v k. ú. Příbram, za cenu 600 Kč/m' s tím, že by rád narovnal zábor části jeho pozemku p. č. 1148
o výměře 7 m' v k. ú. Příbram, na kterém se nachází stavba tribuny.
Vše je v jeho stanovisku podrobně vysvětleno, stanovisko je nedIlnou součásti předkládaného
materiálu.

Dále se, na základě telefonického hovoru s vedoucí Odboru správy majetku, dne
19.2.2020 osobně dostavil na Odbor správy majetku a předložil listiny, na jejichž základě žádá město
Příbram o prominutí částky za bezesmluvní užIvání. Při této návštěvě sdělil své ,,konečné stanovisko",
že má zájem realizovat směnu pouze pozemku p. č. 1146 v katastrálním území Příbram, který je ve
vlastnictví města Příbram za část pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m' z celkové výměry 439 m'
v katastrálním území Příbram, který je v jeho vlastnictví s tím, že uhradí doplatek za' ceny stanovené
znaleckým posudkem. O část pozemku p. č. 1145 v k. ú. Příbram zájem již nemá.
V tomto smyslu je koncipován i návrh na usnesení.

předložil listiny: potvrzení o provedeni vyklizení nemovitosti ke dni 8.10.2018, dražební
vyhlášku, rozhodnuti o zrušení trvalého pobytu (původního vlastníka nemovitostí) ze
dne 25.11.2019.
Odbor správy majetku z dálkového přístupu katastru nemovitostí vytiskl nabývací titul k nemovitostem,
které jsou ve vlastnictví pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení nemovitých věci
sloužíci k zajištěni pohledávky ze dne 12.1.2015, doplněni pokynu zajištěného věřitele ke zpeněženi
nemovitých věci sĹoužÍcÍ k zajištění pohledávky ze dne 21.6.2015, kupní smlouvu ze dne 26.6.2015.
V této kupní smlouvě není uvedena žádná poznámka, že prodávané nemovité věci jsou stále užívány
přechozim vlastníkem .

Vyjádřeni Odboru investic a rozvoje města:
Odděleni rozvoje města: nemá námitek a
1146, části p. č. 1145 za část p. č. 1148,
majetkoprávních vztahů, pozemek a stavba
Pozemky se dle územního plánu nachází v
Podle územního plánu se nejedná o plochu

souhlasI s původně navrhovanou směnou pozemků p. č.
vše v k. ú. Příbram, s doplatkem. Dojde tím k narovnáni
bude mít jednoho vlastníka.

ploše smíšené obytné - bydlení městské individuální (EIM).
veřejného prostranství.

Záměr směny pozemků zveřejněn na úřední desce MěÚ Příbram od 10.03. do 26.3.2020.
Nabývací titul: oba pozemky ve vlastnictví města - prohlášeni dle § 1 zák. č. 172/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, ze dne 17.8.1999.
Pozemek ve vlastnictví kupní smlouva ze dne 26.6.2015.

Komise pro realizaci majetku města 27.04.2020:
Komise doporučuje schválit prominutí úhrady částky ve výši 43.332 Kč za bezesmluvní užíváni části
pozemku p. č. 1145 o výměře 160 m' z celkové výměry 190 m' (dle geometrického plánu č. 6183-
71/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1145/1) a pozemku p. č. 1146 v k. ú. Příbram, panu

- hlasováno pro:O
proti:5

zdržel se:O
Komise doporučuje schválit směnu pozemků, vše v katastrálním území Příbram, a to pozemku p. č.
1146, který je ve vlastnictví města Příbram za část pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m' z celkové
výměry 439 m' (dle geometrického pIánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek
p. č. 1148/2), který je ve vlastnictví pana

s tím, že doplatí městu Příbram částku za rozdIlnou výměru a cenu
směňovaných pozemků, ve výši 194.370 Kč.
- hlasováno pro:5

proti:O
zdržel se:O

Stanovisko Odboru správy majetku:
Odbor správy majetku provedl místní šetření a pořIdil fotodokumentaci. Předmětné pozemky se
nachází v Příbrami ll, ulice Květenská, ihned vedle areálu SK Spartak. Pozemky, které jsou ve



vlastnictví města Příbram, jsou zaplocené a tvoří součást zahrady, která je ve vlastnictví
V současné době nejsou pozemky pro město Příbram přístupné.

Z dokumentů, které byly předloženy dne 19.2.2020 je patrné, že k faktickému vyklizení
nemovitých věci původním vlastníkem, došlo až dne 8.10.2018. má
v současné době trvalý pobyt na adrese Tyršova 108, 261 01 Příbram l.

sdělil, že fakticky nemovité věci od jejich koupě nikdy neužíval, využívat už ani nechce
a snaží se je odprodat.
V případě, že Zastupitelstvo města Příbram schváli směnu pozemků tak, jak je uvedeno v posledn im
návrhu ze dne 19.2.2020, zůstane i nadále pozemek p. č. 1145 v k. ú. Příbram pro město
Příbram nepřístupný.
Tento pozemek by město Přlbram (v případě zájmu, který však nelze předvídat) mohlo případně
nabídnout k odprodeji sousedním vlastníkům nemovitostí nebo přenechat do užíváni Spartaku
Příbram, pro případné skladováni některých věcí (odbor upozorňuje na výškový rozdíl mezi stavbou
tribuny a pozemkem p. č. 1145 v k. ú. Příbram).

Přílohy
l) situační snímek, ortofotomapa, fotodokumentace, geometrický plán č. 6183-71/2019, vyhotovený
Ing. R. Smíškem
2) vyjádření Odboru investic a rozvoje města
3) korespondence Odboru správy majetku ze dne 22.1.2019, ze dne 29.8.2019 a ze dne 1.10.2019
4) pQs|ední výzva před podáním žaloby ze dne 25.11.2019
5) korespondence ze dne 10.9.2019 a ze dne 3.2.2020
6) nabývací titul: pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení nemovitých věci sloužící k zajištěni
pohledávky ze dne 12.1.2015, doplněni pokynu zajištěného věřitele ke zpeněžení nemovitých věci
sloužici k zajištění pohledávky ze dne 21.6.2015, kupní smlouvu ze dne 26.6.2015.
7) listiny předložené dne 19.2.2020: potvrzení o provedení vyklizeni nemovitosti ke dni
8.10.2018, dražební vyhláška nařízena na den 25.9.2019, rozhodnutí o zrušeni trvalého pobytu

(původního vlastníka nemovitosti) ze dne 25.11.2019
8) znalecký posudek č. 2282/80/2019 ze dne 23.8.2019, vyhotovený Ing. P. Pechem
9) usneseni Rady města Příbram ze dne 16.9.2019, č. usn. 885/2019
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Jana Říčařová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Libuše Hálová
11. února 2020 14:36
Jana Řičařová
re: ž o vyj. oirm -

Pozemky p. č. 1145, p. č. 1146 a p. č. 1148 vše v k. ú. Příbram - vyjádření Odboru investic a rozvoje města

Dne 10.02.2020 jste nás požádali o vyjádření k možnému majetkoprávnímu narovnání - směně pozemků
s doplatkem, a to:

· části pozemku p. č. 1145 o výměře 160 m' z celkové výměry 190 m' v k. ú. Příbram a pozemku p. č. 1146 o
výměře 219 m' v k. ú. Příbram. Pozemky jsou ve vlastnictví města Příbram

za

· část pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m' z celkové výměry 439 m' v k. ú. Příbram. Pozemek je ve vlastnictví

Žádost byla doplněna kopií geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 6183-71/2019

K Vaší žádosti o vyjádřeni 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.

Předmětné pozemky p. č. 1145, p. č. 1146 a p. č. 1148 vše v k. ú. Příbram se nachází v ploše dle ÚP - tzv. plochy
smíšené obytné - bydlení městské individuálni' (BM). Podle ÚP se nejedná o plochu veřejného prostranství.

1. vyjádřeni Oddělení rozvoje města
Nemá námitek a souhlasí s navrhovanou směnou pozemků s doplatkem. Dojde tím k narovnání majetkoprávních
vztahů, pozemek a stavba bude mít jednoho vlastníka.

S pozdravem a přáním hezkého dne.

Libuše Hálová

referent odděleni rozvoje města
Tel.: 318402576
E-mail: 1ibuse.halova@ pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM

www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
26119 Příbram

From: Jana Říčařová

Sent: Monday, February 10, 2020 4:04 PM
To: Libuše Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu>
subject: Ž o vyj. oirm

Vážená kolegyně,
žádáme Vás o vyjádření k možnému majetkoprávnímu narovnání - směně pozemků s doplatkem, a to:

· části pozemku p. č. 1145 o výměře 160 m' z celkové výměry 190 m' (dle geometrického plánu č. 6183-71/2019
se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1145/1), který je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost,

· pozemku p. č. 1146 o výměře 219 m', který je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost.
Pozemky jsou ve vlastnictví města Příbram.

[Strana] Ĺ
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MĚSTO PŘÍBRAM
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor správy majetku
Tyršova 108, 261 19 Příbram l, tel.: 318 402 211, fáx: 318 402 211, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, lČ: 00243132

VÁŠ DOPIS ZN:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO jEDNACÍ:

VYŘIZUjE:
TEL:
E-MAIL:
DATUM:

SZ MeUpB 05760/2019
MeUPB 05760/2Q19
16/2019 OsM/oddmaj/Říč
Jana Říčařová
318 402 339
jana.ricarova@pribram.eu
22.1.2019

Narovnání majetkoprávního vztahu

Vážený pane magistře,

Město Příbram je mj. vlastníkem pozemku p. č. 1145 a pozemku p. č. 1146, oba v katastrálním území
Příbram.
Tyto pozemky jsou připlocené k Vašim nemovitým věcem a Vámi užívané jako zahrada.

Z důvodu nutnosti narovnání majetkoprávních vztahů k těmto pozemkům a zjištění skutečného stavu, Vás
žádáme o sjednání schůzky na místě samém (tj. před domem Cp. 432 v Příbrami íl). Na této schůzce by
Vám byl sdělen návrh ve věci možného majetkoprávního narovnáni (propachtování pozemků, prodej
apod.)

Prosíme Vás, abyste nás kontaktoval do 5 dnů od převzetí tohoto dopisu, telefonicky, příp. e-
mailem, aby mohl být upřesněn termín a čas schůzky.

Na závěr dopisu uvádíme, že našemu odboru se nepodařilo dohledat žádnou listinu, která by Vás
opravňovala užívat předmětné pozemky, avšak pokud takovouto listinu máte k dispozici, žádáme Vás o její
předloženi.

S pozdravem

Jana Řičařová
referentka majetkoprávního oddělení
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Odesňatel:
:ěú Příbram SZ MeUPB 05760/2019/1
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Jpotvrzuji převzetí této zásilky dne A d- \'\Lj podpis ... q



Q MĚSTO PŘÍBRAM
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
Odbor správy majetku

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:

Datum:

výřizuje:
E-mail:
Telefon:

Sděleni

SZ MeUPB 05760/2019
MeUpB 82153/2019
16/2019 oSM/OddMaj/Říč
29.8.2019

jana Říčařová
jana.ricarova@pribram.eu
318 402 339

vážený
město Příbram má k dispozici geometrický plán (pro zaměření stavby tribuny) a znalecký posudek pro
stanovení částky za bezesmluvnf užfváni pozemků.
Pro informaci Vám sdělujeme, že stavba tribuny do Vašeho pozemku p. č. 1148 v k. ú. Příbram zasahuje
7 m' a do pozemku (který je ve vlastnictví města Příbram) p. č. 1145 v k. ú. Příbram zasahuje 30 m2.
Znalecký posudek č. 2282/80/2019 ze dne 23.8.2019, vyhotovený Ing. Pavlem Pechem stanovil výši
úhrady částky za bezesmluvní užÍvání v čase a místě ocenění obvyklou:
p. č. 1146: 7.980 Kč/rok (tj. po zaokrouhlení 36 ,Kč/m'/rok),
část p. č. 1145 o vým. 160 m': 6.610 Kč/rok (tj. po zaokrouhlení 41 Kč/m'/rok),
část p. č. 1148 o vým. 7 m': 400 Kč (tj. po zaokrouhleni 57 Kč/m'/rok).

Na základě shora uvedeného bude zpracován materiál, týkající se vzájemné úhrady částek za
bezesmluvní užívání pozemků, a to zpětně za tři roky, k projednání v Radě města Příbram.
Usneseni Rady města Příbram Vám bude poté oznámeno.
Podáváme Vám tuto informaci a jsme s pozdravem

janaŘlčařová .referentka majetkoprávniho odděleni

Odesilatel:
:ďě1) Příbram SZ MeUPB 05760/2019/2
iyršova 108
261 19 Příbrami

za iika
uh=ena dne DODEJKA

-- MeUPB 82153/2019 16/2019 OSWOddmaýŘič
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MĚSTO PŘÍBRAM
O '

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
Odbor správy majetku

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:

Datum:

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

SZ MeUPB 05760/2019
MeUPB 91578/2019
16/2019 osM/oddMaj/Říč
01.10.2019

jana Říčařová
jana.ňcarova@pribram.eu
318 402 339

výzva k úhradě částky za bezesmluvní užívání pozemků a sdělení

vážený p
Vaše elektronické vyjádření ze dne 10.9.2019 bylo součástí předkládaného materiálu k projednání
v Radě města Příbram.
Rada města Příbram dne 16.9.2019, svým usnesením č. 889/2019 schválila
l) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m' z celkové výměry 439
m' (dle geometrického plánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1148/2) v katastrálním
území Příbram, ve výši 57 Kč/m'/rok, a to zpětně za tři roky, městem Příbram panu

2) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 1145 o výměře 160 m' z celkové výměry 190
m' (dle geometrického plánu č. 6183-71/2019 sejedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1145/1) v katastrálním
území Příbram, ve výši 41 Kč/m'/rok a pozemku p. č. 1146 v katastrálním území Příbram, ve výši 36
Kč/m'/rok, a to zpětně za tři roky, panem

Na základě shora uvedeného Vás žádáme:
v případě bodu l) o sdělení čIslaVašeho účtu, na který Vám má býtzaslána částka za bezesmluvní užfvání
části pozemku městem Příbram (postačí zaslat emailem),

a v případě bodu 2) vás vyzýváme k úhradě částky ve výši 43.332 Kč za bezesmluvní užívání pozemků,
na účet města Příbram, který je veden u České spořitelny a.s., č. účtu: 19-521689309/0800,
VS 7400004394, nejpozději do 22.10.2019.

S pozdravem

Al
Odesňatel: MěÚ Příbram SZ MeUPB 05760/2019/4

Tyršova 108 .
2E1 19 Přlbmml

a äka
c ena dne DODEJKA

MeUPB 91578/2019 16/2019 OSwoddmaýŘič

Adresát:
Otisk denního razítka

ůůpis «l:a"!cih|ľ '" , ' C¢E

www.pňbram.eu
$02 211 · E: e-podatelna@pribram.eu

id datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132 n



MĚSTO PŘÍBRAM
O

STAROSTA MĚSTA

Váš dopis:
Spisová značka:
ČIslo jednací:

Datum:

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

SZ MeUPB 05760/2019
MeUPB 116506/2019
16/2019 OSM/OddmaýŘfč
25.11.2019

jana Řfčařová
jana.ricaíova@pňbram.eu
318 402 339

Poslední výzva k uhrazení částky za bezesmluvní užIvánI pozemků před podáním žaloby

Vážený

touto výzvou vás upozorňujeme na skutečnost, že jste ode dne 23.10.2019 v prodlení s uhrazením dlužné
částky ve výši 43.332 KČ, kterou jste povinen uhradit za bezesmluvní užIvání části pozemku p. č. 1145 o
výměře 160 m' z celkové výměry 190 m' a pozemku p. č. 1146, oba v katastrálním území Příbram, za
období od 16.9.2016 do 16.9.2019, a to na základě usnesení Rady města Příbram č. 885/2019 ze dne
16.9.2019.

vyzýváme vás k neprodlenému uhrazení uvedené částky 43.332 Kč na účet města Příbram, který je
veden u České spořitelny a.s., číslo účtu 19-521689309/0800, variabilní symbol 7400004394,
nejpozději do 16.12.2019.

V případě, že nebude této výzvě vyhověno, bude vlastník pozemků bez dalšího nucen domáhat se svého
nároku na zaplacenl dlužné částky soudní ceStou. Přičemž v rámci žaloby bude město požadovat i
náhradu nákladů řízení.

S pozdravem ,Nés to

* ft ;)

" ,,,:,,á, MeEDZĹR'PTyršova ĹOB
261 19 PHbmmj ' ' ,

'Z:,,, DOD,,KA :
1AeUpB 116506/2019 ' 16/2019 CŠWOddmayŘÍč !

I

Dtisk denFĹího-r%tka i
tpis ymáhbÍNovnika Ad :

/"í'"£ "Y'
l.,,: r:j '.

'":žjy"' '
rena Rouskově

potvrzuji převzetítéto zásilky dne ,....g, ..M/../.). podpis ....,
....., '

.q . '

'ĚSTO PŘÍBRAM — Tyršova 108, 261 19 Příbram l T: 318 402 22B · E: jan.konvalinka@pribram.eu
4r jL ·"mpribmm.eu fD datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132

u "~

dz



tb t1¶

Jana Řičařová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Vážená paní Říčařová,

10. září 2019 8:49
jana Říčařová
Pozemky Příbram Květenská 432

jako majitel pozemků a stavby na adrese Květenská 432 (parcely 1147 a 1148) reaguji na Vaše sdělení ze
dne 29.8.2019.

Předně Vám sděluji, že s žádnými platbami za bezesmluvní užívání vedlejších pozemků na uvedené adrese
nesouhlasím, a už vůbec ne zpětně za poslední 3 roky. '

Odůvodnění: vedlejší pozemky města neužívám a ani jsem neužíval, protože nemovitost jsem sice koupil
před několika lety od insovelnčního zprávce, bohužel několik let se vleklo právní řízení o vyklizení
nemovistosti původního majitele který odmítal nemovistost opustit a fakticky mně a mé
rodině neumožnil předmětné nemovitosti včetně pozemků užívat. Exekuce vyklizením nemovitosti byla
provedena až 8.10.2018, přičemž v objektu a na zahradě zůstala hromada harampádí, které si měl pan

vyklidit. On toto na několik výzev neučinil, takže až na jaře letošního roku 2019 exekutor
přistoupil k vyklizení bezcených věcí v nemovistosti za pomoci stěhovací finny, přičem pár cenějších věcí v
nevitosti ještě zůstalo a tyto budou draženy až teď' v září 2019 přímo na místě. Takže o tom, že bych já nebo
moje rodina mohl předmětnou nemovitost do současné doby využívat nemůže být ani řeči.

?e pravdou, že jsem se už nemohl dívat na to, jak vysoká byla tráva na mé zahradě a na pozemku mezi
dřištěm a mým pozemkem, tak jsem ji vícekrát bezúplatně sekačnou a křovinořezem posekal, aby když tam

někdo z hřiště Spartaku kopne míč, tak aby ho vůbec našel...

Pokud by měl být nějaký nájem za uvedené pozemky, tak jedině smluvní a za Částky, které budou
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Nikoliv za nesmyslné ceny, které stanovil Váš znalec.

Na druhou stranu souhlasím s tím, aby stávající situace ohledně pozemků byla už jednou pro vždy právně
yřešena. Při tomto však musí být vzato v potaz, že město v minulosti postavilo neoprávněně tribunu
Aotbalového stadionu i na dnes mém pozemku 1148 a desetiletí ji bezúplatně využívalo. Stejně tak bývalý
majitel p bezúplatně užíval zbytek pozemků 1146 a 1145, na nichž není postavena tribuna.
Osobně se domnívám, že to tak bylo správně i bez ohlédnu na metry čtvereční, protože postavení tribuny na
svém pozemku nemohl v dané době asi nijak ovlivnit, za což získal právo úžívat zbytek
pozemků "za tribunou" ve vlastnictví měSta.

Mé vyjádření: nemám zájem o žádný pronájem pozemku 1146 a už vůbec ne pozemku 1145, at' již smluvní
nebo vynucený bezesmluvní.

Márň teoreticky zájem koupit od města pozemek 1146 za nějakou rozumnou cenu (nikoliv tržní) zejména s
ohledem na skutečnost, že jsem se o tento pozemek v minulých 4 letech staral a bezúplatně ho několikrát do
roka sekal, aby tam nebyla džungle. Dále bych byl rád, aby byla vzata v potaz i skutečnost, že by město
mělo narovnat historicky bezprávní zábor dnes mého pozemku 1148, na němž si postavilo tribunu. Tribuna
tam dnes stojí na mém pozemku a těžko ji někdo někdy odstraní, takže by na to měl být brán ohled při
stanovení ceny pozemku 1146, aby došlo k právnímu narovnání dnes nepřijatelného bezprávního záboru v
minulosti. Navíc se domnívám, že pozemek 1146 nemá pro město a ani pro nikoho jiného Žádnou cenu,
protože to je "cíp" země, 222 m2, kde se žádný rodiný dům postavit nedá, úzký, protáhlý pozemek
trojúhelníkovitého tvaru, který je navíc v těsné blízkosti fotbalového hřiště (hluk), maximálně tak na garáž.
Ten pozemek má cenu tak maximálně pro mne, abych si tam mohl postavit garáž k domu já, jinak asi pro
nikoho jiného. s ohledem na tuto skutečnost, nabízím městu cenu 450,- KČ za m2.

[Strana]
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, Lbytek pozemku 1145 (bez tribuny) je dle mého názoru absolutně bezcený, protože nemá vlastní
,l" přístupovou cestii ani právo či věcné břemeno přístupu. Přistup a něj je jen přes Inoji zahradu 1148. Navíc je

to nekválitní, zastíněný pozemek za tribunou, samé nálety, kopřivy, pýr a bodláky, o který se roky nikdo
nestaral. Já o něj v zásadě také nemám zájem, protože ani nevidím možnost nějakého normálního využití na
zahradu (nic tam pořádně neroste a neporoste). Nicméně kvůli narovnání situace, po zaměření tribuny
městem a jejího oddělení od pozemků 1148 a 1145, jsem ochoten zbytek pozemku 1145 bez tribuny směnit
s městem Příbrani za moji část pozemku 1148, na němž dnes stojí tribuna, aby se neúnosná právní situace s
pozemky na místě urovnala.

Prosím zvažte tedy situaci a projednejte v radě můj návrh na odkup pozemku 1146 za mnou nabídnutou
cenu a směnu zbývající části pozemku 1145 za část pozemku 1148 s tribunou. Pevně věřím, že město najde
vůli se se mnou dohodnout a situaci na místě vyřešit.

Předem děkuji za Vaše budoucí vyjádření k prodeji a směně pozemků.

S přátelským pozdravem,

[S'rana] dý



pozemky 1'145 á 1"146 Příbrám"Květenská' úl. SZ MeUPB 057.".:
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j
předmět: Pozemky 1145 a 1146 Příbram Květenská ul. SZ MeUPB 05760/2019
Od: z> .MěU ptábram
Datum: 03.02.2020 14:51 Doručeno: 04.02.2020
Komu: jana.ricarova@pribram.eu MeUF'B 12265/2020ligty:2 pUlohy:

druh:

mopms7a30bf9c
Vážená paní Ríčařová,
obdržel jsem krátce před vánocemi 2019 výzvu města Příbram (pod číslem jednacím MeUPB
116506/2019 16/2019 osM/Oddmaj/ŘIč) podepsanou starostou Mgr. janem Konvalinkou, kde
mně mě město Příbram Vašim prostřednictvím vyzývá poslední výzvou, abych uhradil částku
43.332 KČ za bezesmluvní užívání pozemků 1145 a 1145 na adrese Květenská ulice, jinak že na
mě podá soudní žalobu.

Tímto Vám sděluji své stanovistko k výše uvedenému.

Domnívám se, že jste se asi spletli, protože si Vaši výzvu neumím jinak vysvětlit, jsem
majitelem sousedních pozemků a stavby na adrese Květenská 432 (parcely 1147 a 1148),
nikoliv předmětných (sousedních) pozemků.

Předně Vám sděluji, že s žádnými platbami za bezesmluvní užíváni vedlejších pozemků na
uvedené adrese nesouhlasím. Vámi uvedený institut bezesmluvního užívánI uvalený na
majitele sousedních pozemků nemá žádný právni základ. Nikdy jsem s městem Příbram
nejednal o pronájmú vedlejších pozemků, abych je mohl užívat. Pouze jsem projevil zájem tyto
pozemky eventuelně odkoupit za rozumnou cenu, aby se v místě narovnaly právní vztahy,
vzniklé postavením tribuny stadionu Spartak na uvedených pozemcích, části mého pozemku
1148 i vedlejších pozemcích. To že jsem majitelem vedlejších pozemků nedává přeci nikomu
právo, ani městu v jehož katastru pozemky leží, vymáhat jakýkolik nájem, a už vůbec ne
bezesmluvní, po někom, kdo jen proto, že má své pozemky nejblíže, by měl městu platit za
něco, co nikdy neužíval a to jen proto, že má pozemky vedle.

Navíc požadovaná částka, byť nemá právní základ, je absolutně nesmyslná a velmi vysoká. K
tomu ještě i za dobu, kdy jsem vedlejší pozemky sice již právně vlastnil, nicméně fakticky jsem
je nemohl osobně užívat, protože byly okupovány předchoz.ím majitelem
který mé nemovitosti" i nadále bez právního titulu obýval. já čekal několik let na výsledek
soudního procesu o vyklizení předmětné nemovitosti' na adrese Květenská 432. Takže o tom,
že bych já nebo moje rodina mohl předmětné vedlejší nemovitosti" až do září 2019 využívat,
nemůže být ani řeči. Natož pak jestliže Vy ještě vymáháte údajné využIvánI vedlejších
pozemků, je toto v uvedené situaci naprosto zcestné a absurdní.

jsem přesvědčen, že město vymáhá vyčíslenou Částku 43.332,- KČ bez právního titulu a
neoprávněně. žádný institut bezesmluvního užIvánI neexistuje. Navíc těžko budete
prokazovat, že bych předmětné pozemky kdykoliv a jakkoliv užíval. Já je totiž neužívám. Cítím
se bezdůvodně tímto nárokem osočen a hodlám se brátit soudní cestou, bude-li to nutné, tj.
podá-li na mne město soudní žalobu. Tato právně nemůže nikdy uspět a jen mi pak město
bude platit náklady na právni zastoupení a náklady spojení se soudním řIzením.

Pokud by měl být nějaký nájem za uvedené pozemky, tak jedině smluvní a za částky, které

js"
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1Ěmky 1145 a 1146 'Příbram'KÚětenšká ul. SZ MCÚPB·057..: '"

budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Nikoliv za nesmýslně vysokou cenu, kterou
stanovil Váš znalec.

Na druhou stranu souhlasím s tím, aby stávajÍcÍ situace ohledně pozemků byla už jednou pro
vždy právně vyřešena. Mám zájem se s městem raději dohodnout, než se soudit. Myslím si, že
jedině kompromis od obou stran může h istoricky pokřivenou situaci s pozemky na uvedené
adrese vyřešit.

Mám teoreticky zájem koupit od města pozemek 1146, eventuelně i pozemek 1145, za
nějakou rozumnou cenu. Byl bych rád, aby při tomto byla vzata v potaz i skutečnost, že by
město mělo narovnat historicky bezprávní zábor části mého pozemku 1148, na němž si
postavilo tribunu. Tribuna tam dnes stojí na mém pozemku a těžko ji někdo někdy odstraní,
takže by na to měl být brán ohled při stanovení ceny pozemku 1146, aby došlo k právnímu
narovnání dnes nepřijatelného bezprávního záboru v minulosti. Navíc se domnívám, že
pozemek 1146 nemá pro město a ani pro nikoho jiného moc vysokou cenu, protože to je "cIp"
země, 222 m2, kde se žádný rodiný dům postavit nedá, úzký, protáhlý pozemek
trojúhe|níkovitého tvaru, který je navíc v těsné blízkosti fotbalového hřiště (hluk) a těsné
blízkosti mého domu. Ten pozemek má cenu tak maximálně pro mne, abych si tam mohl
postavit garáž. S ohledem na tuto skutečnost, nabízím městu odkup pozemku za cenu 600,- KČ
za m2.

Prosím zvažte tedy situaci a projednejte můj návrh na odkup pozemku 1146, event. 1145 za
mnou nabídnutou cenu popř. směnu zbývající části pozemku 1145 za část pozemku 1148/2 s
tribunou. Pevně věřím, že město najde vůli se se mnou dohodnout a situaci v místě vyřešit.
jsem připraven se i dostavit na majetkový odbor města Příbram a osobně se na vyřešeňi
situace s pozemky dohodnout.

Předem děkuji za Vaše pochopení. Věřím, Že se na daný stav podíváte i z mého úhlu pohledu a
uvědomíte si tak, že je Váš požadavek na bezesmluvní nájem absurdní.

Tento dopis Vám dnes posIlám i poštou doporučeně.

s přátelským pozdravem,

' l
. _ .
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
O

Odbor občanských agend

Váš dOpis:
Spisová značka: MeUPB 89921/2019/OddEO/mor
Číslo jednací: MeUPB 10426912019/OddEO/mor
Datum: -?

výřizuje:
E-maíl:
Telefon:

Renata Morová
renata.morova@pribram.eu
318 402 584

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM — Tyršova ?08, 261 19 Příbram I
www.pribram.eu

T: 318 402 211 · E: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132
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pozemjcu p č. 1146 a části pozemků R č 1145 a p č. 1148
ETMm. Nemovité věci jsou u u Katastrálního úřadu v Příbrami zapsány na listech vlastnictví číslo 10001 a 2819 pro obec
Příbram a katastráfnf územf Příbram, okres Příbram

"?
j

P.č. 1146

li;

Město Příbram
Tyršova 108
261 19 Příbram l

ÚČELPQSUDKU

, .

C

7

zjištění obvyklé ceny nemovité věcii?íakQ podkladu k vystupování
objednatele v právních vztazích S:

,'-';:ii'¢

u'. :·

QCENEní PROVEDENQ KE DNI

PouXTé PŘEDPĹSY

20. 8. 2019 Posupek ywRAcQYAL Ing. Pável Pech
Voznice 133
263 01 Dobříš

ZákQn ¢ísIq 151/1997 SB., ve zněnf pozdějších předpisů, podle stavu ke dni 2Qm
sĽRna2019

,. ----' PRc'HUdka NA MĹSŤE

' -"', . 'l .:'t:':)rí.,
; ' ' m \

"I')'\
\" " ,": ti:" ; // <\& \., ·,""' if."

f"'Ú'*.. '""""" A?:':)'
" :: ?;."' ·-""

20. 8. 2019, Patum ZpR4covĺNĺ 23. 8. 2019
samostatně

,17



Strana 1
A. Základní údaje

Oceňujeme jednak plochu u západní hranice travnatého fotbalového hřiště místnfho klubu Spartak. Z Mže
přiložených dokladů je čitelné, že jde, popisováno ve směru od severu k jihu, o plochu veřejné zeleně (P.¢, 114G s
výměrou 21Lm2) u jižnfho okraje ulice Květenská, dále o dvě části pozemků p.č. 1148 a p.č. 1145, na kterých jsou
zbudovány tribuny shora popisovaného fotbalového hřiště.

Nejlépe je výše uvedená situace znázorněna na fotokopii geometrického plánu, který předmět ocenění definuje
- viz nově vznikajícf parcely - E!&11m (áQjňZ) a R&11m (Lm2).

jednak areu druhé části pozemku p.č. 1145, tedy nově vznikajÍcĹ Uĺ11§S11 (WLtn2), zahradu u rodinného
domu, či lépe jednotný Funkční Celek se stavbou RD.

.g

'S

Shora popisované nemovité věci objevíme u severovýchodního okraje bývalého okresního města Příbramě, v
části s místním názvem Nová Hospoda - viz letecký snímek na krycím listě tohoto znaleckého posudku.

Oceňované nemovité věci jsou u Katastrálního úřadu v Příbrami pro obec Příbram a katastráln( území
Příbram ke dni ocenění zapsány jednak na

LV 10001 jako výlučné vlastnictvf
Města Příbram, se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram

Majetkoprávně sestáva//z:
Parcely p.č. 1145 tNa|ého travního porostu s výměrou

předmět ocenění tvoří její části
Parcela budoucí p,č, 1145/1 trvalý travnf porost s výměrou
Parcela budoucí p.č. 1145/2 trvalý travnl porost s výměrou
a
Parcely p,č, 1146 trvalého travního porostu s výměrou

jednak na

LV 2819 jako výlučné vlastnictvI

190 m2

16Q m2
3Q m2

219mZ

Majetkoprávně sestáva//z:
Parcely p.č. 1148 zahrady s výměrou

předmět oceněni tvoří její Část
Parcela budoucí R41148L2 zahrada s výměrou

439 m2

7 m2

jý



26. 8. 2019 1nformac» o pozemku l NahHžení do katastru nemovitostí

informace o pozemku

parcelní číslo: 114Gň

Obec: Příbram [539911]Q

Katastrální území: Příbram [735426]

Číslo LV: j0001

výměra [m2]: 219

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určeni výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: trvalý travní porost

~ i

, a, b

hŕ
b

4· X,

áw

6w k,

' ' 1,¶ h, & m
- ., l'.. -mÁ, |"b \1 , " '"°n'

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

ĹMěstO Příbram, Tyršova 108, Příbram l, 26101 Pňbram

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Podíl

' r" · 't'

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

52711n 219

Omezeni vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezeni.

Jiné zápisy
áTyp

Změna výměr obnovou operátu

l ' Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává ".'
V"" " Př"

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.08.2019 15:00:00.

i
!
!
l
;
j

© 2004- 2019 ¢esicý úřad zemčměňckýa katastrá|nÍQ ,Pod sídlištěm 1800/? Kot?ylisY. 182j1 pFaha fjň
Podání určená katastrálním úřádům a pracovištím zasílejte přímo na ieiiCh e-mail adreSun.

Verze aplikace: 5.5.6 build O

h%s://nah|izenjdokn,wzk.mzobmObjeR.aspx?encmt0d=u3EwMubZdTLio|pEsBWOHj|62p9SHL2LM19358KF|BqDpwLnOjvZBmaYpUľV... 1/1



26. 8. 2019 Informace o pozemku I Nahlížení do katastru nemovitostí 26.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 11452

Obec: ' ' přjbram [539911]n

Katastrální území: Příbram 1735426]
Číslo LV: 10001

výměra [m2]: 190

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení yýměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: trvalý travní porost
r

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram

způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

In
W'

" ,>? :,W

b * áw-
.r Č

_/ m Äb

" . =T Ĺ
tm

, ' & hr
" a &- " , ,&

g
' 1 462

C ' ,U U |·1=,=

: p;

' C

K

|Č

\

l'
|1

l l

\1

PodÍlh!

Á

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra
52711n 190

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

"' "" '""""g.Změna výměr obnOvou operátu

i ,. Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
. q,

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Katastrá|nľ úřad pro středQčeský kraj, Katastrá|ni
pracoviště Přít?r?mq

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.08.2019 15:00:00." " " " """" ""'

© 2004 -2019 český úřad zeměm¢ři'kýa katastrálnÍr ,Pod sídliŠtěfň 180Q/g. KokY]isv. 18?11 P@ä cn
Podání určená katastrálním Uhdům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresun

Verze aplikace: 5.5.6 build O

X
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26.8. 2019 Informace o pozémku l NahHženl do katastru nemovitostí

lnformace o pozemku
"

parcelní číslo:

Obec:

Katastrá|ní území:

Číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapový list

Určeni yýměy

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávnění

114&?

Příbram [53sl9111n

přjbram [73542G]

2819

439

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK

zahrada

l
b .k b í

P ,

, b
"' ,·'""""

Í 1L,ä

, l ,:
l

l

b

) Ž?" " " b

i ':"—LIÁ: , ;Ĺ ,";'L 'o:m __

"odíl Vlastnické právo

an

Způsob ochrany nemovitosti

Podíl

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPE) výměra

52711n 439

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

jiné zápisy
3Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.

J t, Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

" --4j Více infijrmacÍ k cenovým údajů nalanete v k aplikaci.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrá|nÍ úřad pro Středočeský k'ai, Katastrá|ní

"' ' pracQviště Příbramn ;

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.082019 15:00:00.

© 2004 - 2019 ¢eský.ýřaci zeměměřickY a kataStrá!nÍ? Pod sÍd|ištěm 1800/9 KobY1ĹSY 18211 praha 8q
Podáni určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jeiich email adresua.

Verze aplikace: 5.5.6 build O
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,' 26. B 2019

prodej stavebního pozemku 533 m', Příbram - Příbram Víl, okres Příbram · Sreality.cz
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prodej stavebního pozemku 533 m'
Příbram - Příbram VIl, okres Příbram
1600 000 Kč(3 002 Kč za m')

NabízIme Vám na prodej pozemek určený k výstavbě komerčního objektu v centru města Příbram.

Veškeré inženýrské sítě na hran ici pozemku.

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

Cena za m': 3 002 Kč Odpad:

ID zakázky' 703056 Elektřina:

Aktualizace: 20.08.2019 Doprava:

UrMstění objektu: Centrum obce

Stěhujete se? Mrkněte na 10 rad, které vám ušetří starosti, peníze i čas.

Kontaktovat:
F , ':? Zákaznická linka
ŕ ': Tel.: Zobrazit telefon
4'

i " Mobil: Zobrazit telefon
, "' Email: Zobrazit email

533 m2

Dálkový vodovod

Veřejná kanalizace

120V

Silnice, MHD, Autobus
l
l

á
M&M reality
Krakovská 583/9, 11000 Praha - Nové Město
http://www.mmreality.cz
Vice o společnosti »

httPs://wwwsreality.cz/detaiĹ/prodeypozemek/byd|eni/pribram-pribram-vii-/1223487068#img=0&fu{l screen=falsa
Ý0

1/1



rroaej KorňerCn itío pozémku 6 773 m', Evropská, Příbram - Příbram íl · Sreality.cz
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Prodej komerčního pozemku 6 773 m'
Evropská, Příbram - Příbrarn |j
13 478 270 Kč(1 990 Kč za m')

i
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Prodej stavebních pozemků v Příbram o celkové výměře 6773 m2 určených územním plánem ke
komerční výstavbě. Exkluzivní poloha v širším centru města Příbram, součást nové komerční zóny.
Přímé napojení na silnici l. třídy - Evropská ul. (přivaděč k dálnici D4). Pozemky připojeny na is (veřejný
vodovod, dešťová a splašková kanalizace, plyn, optický kabel), asfaltová obslužná komunikace s
veřejným osvětlením a chodníkem s přímým napojením na silnici I. třídy 1/18. Pozemky mají rovinatý
charakter a jsou v zásadě připraveny pro výstavbu. Nabízíme další pozemky v této lokalitě.

Celková cena: 13 478 270 Kčza Plyn: Plynovod
nemovitost

Odpad: Veřejná kanalizace
Cena za m': 1 990 KČ

Telekomunikace: Telefon, Internet
Aktualizace: 06.08.2019

Elektřina: 400V
ID: 1274850908

Doprava: Silnice
UmistěM objektu: Rušná část obce

Komunikace: Asfaltová
Plocha pozemku: 6773 m2

Voda: Dálkový vodovod

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

V okolí najdete:
Bus MHD: Příbram, Koperníkova rozc.Pod Hvězdárnou (521 m)

Vlak: Příbram (1981 m) "
Bankomat: Bankomat České spořitelny (1443 m)

Pošta: Pošta Příbram 1- Česká pošta, s.p. (1416 m)
Lékárna: Lékárna - Oblastní nemocnice Příbram (1391 m)

Sportoviště: Sportovní areál pod Svatou Horou (1133 řn)
Restaurace: Restaurace Fibichova 674 (688 m)

Obchod: Kolon lál Irra Trefný (689 m)
Škola: Základni škola pod Svatou Horou, Příbram (1015 m)

q

Ĺ

íl

Kontaktovat:
Martin Knol

17 Mobil: Zobrazit telefon

Email: Zobrazit email ,

f

i

" ľ7 Knol Plus, a.s.
jindřicha Plachty 3163/28, 15000 Praha - Smíchov
http://www.knol.cz
VÍce o společnosti >>

l
l

|)https://www.sreality.cz/detaiVprodej/pozemek/komercni/pribram-prjbram-ii-evropska/1274850908#img=0&fullscreen=false

l

q le



Strana 2

3, Po.pklai)y pro vypracování nvATfEcmo posttpkt'
informace a údaje sdělené zástupci objednatele
skutečnosti a výměry qištěné na místě samém

Prohlídka nemovitých věd proběhla tak, jak je uvedeno na krycím listě tohoto znaleckého posudku.

S. PŘEPĹISY
Zákon číslo 151/1997 Sb. v platném znění ke dni ocenění
výhtáška 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

)

b

I) Pozemek p.č. 1146
íl) Pozemek budoucí p.č. 1145/1
Ill) Pozemek budoucí p.č. 1145/2
m Pozemek budoucí p.č. 1148/2

veřejná zeleň 219 m2
JFC s rodinným domem 160 m2
pozemek pod tribunou 30 m2
dtto 7 m2

LV 10001
LV 10001
LV 10001
LV 2819

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

Zákon 151/1997 Sb. v platném znění definuje obvyklou cenu takto - § 2 Způsoby oceňování majetku a služeb
Majetek a služba se oceňuji obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. QhyyklQšl

e W

V W W

r . Přitom se zvažují všechny okolnosti, které majf na cenu vliv, avšak do její
výše se nepromítají vlřvy mimořádných okolností Uhu, Tbn[ch poměrů pl'odávaj{c[ho nebo kupujldho ani vliv zvláštní obliby.
Mimořádnými okolnosbni trhu se rozumějf například stav tsně pľodávajkmo nebo kupujldho, důsledky přIMních a jiných kalamit.
Osobnlmi poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajkľm a kupujícím. ZvláštM
oblibou se rozumf zvláštnl hodnota pňkládaná majetku nebo službě vyptývaj[c[ z osobnlho vztahu k nim.

Analýza trhu s nemovitými věcmi

l

Trh s nemovitými věcmi dané komodity, tedy pozemky, v místě existuje, je i dobře čitelný. Standardnf stavební
parcely k výstavbě rodinných domů jsou obchodovány za jednotkovou cenu, která osciluje kolem částky 1 200,- Kč/m2,
pozemky pro komerční zástavbu jsou nabízeny dokonce při jednotkové ceně 3 500,- Kčlm2.

Shora uvedené Nrzení platí pro plochy, které jsou svojí výměrou, tvarem, stavební připraveností, autonomně
využitelné, což o shora popisovaných areách tvrdit nelze. jde o atypické úkazy na trhu s nemovitými věcmi, a sice z
těchto zásadních důvodů:

- malá plošná výměra
- atypické tvary dotčených ploch
- autonomní nevyužitelnost

QbvyklQu cenu není téďY ŕňQŽňé stanovit - ňelzé PQúŽít RorQ\'náyací rňětodu, pro další
Qkchodní iednánl Qbjednate|e je tedv třeba VYchá7.et z cejjy 7,iištěné

Na druhé straně je třeba vzít v úvahu že oceňované pozemky mohou být předmětem nájmu či pachtu a mohou
tedy generovat budoucí výnos, přičleněním do JFC či sjednocením existujfcfch stavbních objektů s pozemkem stoupá
tržnf hodnota těchto. Všechny shora uvedené aspekty jsou níže v tomto elaborátu pochopitelně zohledněny.
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Ocenění bude 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 zjednodušení uváděny jako Yyhláška a
Zákon.

l) Pozemek p.č. 1146 veřejná zeleň 219 m2 LV 10001

výhláška číslo 44112013 Sb. ve zněnl 19912014 Sb., 34512015 Sb., 53/2016
Sb.,443/2016 Sb, 457/2017 Sb., 18812019 Sb.

$tmbn[pQzDm0k Moconóný v Q0ňoYó mapO UmbnH pmmků
§3

Oboe mvymlmaná v Túdce č. 1 Rkhy C. 2

Pozemek p.č.1146
Příbram

" " "§4"
(J}

ZčU , ze

910,58 Kč '0"pOOK'

Tabukač. 5pnkm c. 3výwky l

-0,10 Pi _. f5·
0,05 ' h
0,00 P3 )

j Mocmdypm
NW (-0.JO)x

0,00 tmďmsl
0,855

0,90
Fbumkp.č. výmm Jeáákwó qom Qm

1W _ " 219 l 910,58KČ : 199417,02 Kč

Veřejná Meň l C'kom

podá

1/1 ;
Cena $pokMa$tnickéh0 podňu

199417,021CČ "' " CoKom " "

"9 m 199417,02 Kč

íl) Pozemek budoucí p.č. 1145/1

Yýhwška čkb 44112013 Sb. ve mění 199R014 Sb., 3m015 a., 53R016
Sb.,443/2016 Sb,45712017, 18812019 Sb.

noomMnýv ·twwbnkh
§3

JFC s rodinným domem 160 m2 LV10001

Oboe v TEmteť, 1 F'fbhy 2

PHbraňi " !

._

Pommok P.C 1145/1

i

§4 . _
(l) - potem ok y JFC 8

L 3YV'Wky jPŕWV L 3Vy~y ' " ""It _0,00 p,
, _ _ _

Ip
_ _

" 1,00 " " n

::Z -" -::-" : -:::
0,00 P4 ' 0,00 ' P4

Pb *P7" Po" P9" (1+ o,® ' p, , 1,000 -0,01 ' Ps ,
(Pi+P2+F13+P4+P5)) 1,00 " ' "" Pb " ' -0,08 """ "N

_ 'm _ P' ' P,"(1+ .—°m ' " — O 970
1,00 Pb (P2+P3+P4+P,+Pb+P7+Pb+R + , om
1,00 Po_ _ Pio+Pu)) 0,00 _ Fb

2F¶MV t 3\ŇNWry _ 0,00 " ' Pto

lo -0,03 Pc

0,970

Pn-~~
Nar("0.30)x

0,00

R('0,30)
0,00 P2
0,00 ' Rs ' ĹMr"b"k

1 " (Pi+P,+P,+P,+PuPQ 000 " Pc '
Or® : 0,970000

_ _ _ . 0,00

ZC l R ZČU: 1.000
1065,00 KČ 0,970 m~m' 1 033,05 Kč

p č. " V_,&o.v IM " " vpmná gištěná cena " mít " yjůää gištěM ena
1145/1 " " 160 " 1033,00 Kč " 165 280,00 Kč " " '"" 1"1 ' 165 280 00 KC

jFC_s RD ____ _

Ŕ7
j



III) Pozemek budoucí p.č. 1145/2
lV) Pozemek budoucl p.č. 1148/2

Výhláška číslo 441/2013 Sb. ve mění 199/2014 Sb., 34512015 Sb., 53/2016
Sb., 4442016 $b,457/2017, 18812019 Sb.

Stwobni pozomok neoanónýv anw6 mapě dmbnkh µtomkó
§3

Obec nevy~anáv Tebute č. 1Pfkhy Č.2

Eříbram

§4

_ Wtamc (l}- pozomok pď budo'vou typu E
It l l 3YýNóořy

0,00 , Pi
0,00 P2 '

' 0,00 ) P3
0,00 , P4

P6'P7*PB'P9* (1+ 0,00 p,", 1,000
(P1+P2+P3+P4+P5)) 1,00 ' P6

1,00 i P7
: 1,00 i Pb '

1,00 ' Po
T~č.2p|mhy L3výNádky

10 : .0,03 Pi

pozemek pod tribunou
dtto

STRANA4
30 m2 LV10001

7 m2 LV 2819

PmNyp.č.11W2 a p.č. 114812

0,00 l
0,00 l

1 + (P1'P,+P3+P,+PµP6) 0,00
0,00

_ 0,00 !
ze

, ,0,970

P4 "
Ps

Täukaí 3Mbhy č. 3vMuyIp 0,55 p,

0,10 P2
0,08 P3
0,00 P4
0,00 Ps
-0,03 Fis

Pi'(1' O 699
(P?'P3+P,+P,+P6+P,+Pg+P, + 0,10 p, g

Pio'Pn)) 0,00 Po
l 0,00 P10 ,

P$1-vmw
pbckumkký

N¥(-0,30)K
0,00 mžncd

stM%nhu
, RM30i , _

|·h'k'¥

0,677545

1065,00KČ 0,678
Fu=kpt [výmv tm . &ádkwám I

114512 i 30 l 722A7Kč l 21 66210 Kč 1 1 " ' 21 6§Ž10H " "

Pozemek pod budovou typu E 21_%2,10 Kč
fbzeMcpč. i výMmvwé l i \/yskdná*těná ena Fbdň ýskdná4unácena "

, 1148/2 l 7 l 7Q07KČ 5054,49KČ 1 1 5054,49K

) Pozemek pod budovou typu E 5 054,49 Kč

R ZČU
. , 1,000 _ _' """" 722,07 Kč
výshdná cena Fbdň výskdná 4ištěná cena

P

Yý
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Obvyklá cena za pronájem nemovitých věcí
Pro stanovení obvyklé ceny za pronájem dotčené plochy vycházím ze zažitého zvyku na Uhu s nemovitými

věcmi, kdy je ročn( pronájem určován jako percentuální podíl z ceny obvyklé. Děje se tak v rozmezf 1% u pozemků
zemědělských a lesních do 10% u exponovaných nemovitých věcí.

P.č. 1146
199 420 Kč l Id. 1/1

Cena za roční pronájem pozemků ' 4,(JU%
Cena za roční pronájem pozemku """

7 976,80 Kč

Í
P.Č. Budoucí 1145/1

i 165 280 Kč l Id.1/1
Cena za mční pronájem pozemků ) 4AQ%

Cena za roční pronájem pozemku
6 611,20 Kč

!P.Č. Budoucí 1148/2
5 050 Kč l Id.1/1

Cena za roční píonájem pozemků i 8,®%
Cena za roční pronájem pozemku

404,00 Kč

)'

!
Cena za roční Zaokrouhleno na

Pozem p.č. pronQjem I desetikoruny
pacht

1146 7 976,80 Kč 7 980,00 Kč
Budoucí 1145/1 6 611,20 KČ' 6 610,00 KČ
Budoucí 1148/2 404,00 KČ 400,00 KČ
Celkem 14 992,00 Kč 14 990,00 KČ

Y



?
l

D. Rekapitulace cen nemovitých věcí
l) Pozemek p.č. 1146
íl) Pozemek budoucf p.č. 1145/1
Ill) Pozemek budoucí p.č. 114512
lV) Pozemek budoucí p.č. 1148/2

veřejná zeleň 219 m2
JFC s mdinným domem 160 m2
pozemek pod tribunou 30 m2
dtto 7 m2

Strana 6

LV 10001
LV 10001
LV 10001
LV 2819

Cena NEMOV|TÝCH VBCí v MĹSTB A ČASE OCENĚNĹ QBVYKLÁ

Nelze URČIT
CENA NEMQ\/ĹTÝCH VĚCĹ Zj|ŠTĚNA

Pozemek p.č. Cena zjištěná

_ " 1146' 199 417,02 KčBudoucí 1145/1 ' 165 280,00 KČ

Budoucf 114512 21 662,10 KČ
Budoucí 1148/2 i 5 054,49 KČ
Celkem " '"391 413,61 Kč

Zaokrouhleno na
desetikoruny

: 199 420,00 Kč"
ŕ 165 280,00 Kč

21 660,00 Kč
5 050,00 Kč

391 410,00 KčÍ
_,Slow; Tř|-sta-devadesát-jeden-t|sĺc-čtyři-sta-deset KORUN českých

Qžna za RQČNÍ pronájem NEMQylTÝcIi VĚCí V M(STĚ a ČASE QCENĚŇ QBVYKL4

Cena za roční
Pomm ek p.č. , pronáj0m l

, pacht _1146) 7 976,80 Kč'
Budoucí 1145/1 6 611,20 KČ
Budoucf1148/2 : 404,00 KČ

Celkem ' 14 992,00 Kč'

Zaokrouhkno na
desotlkoruny

7 980,00 Kč'
6 610,00 Kč

400,00 Kč"
14 990,00 Kč

Slow: ČTRNÁCT-TISÍC-DEVĚT-SET-DEVADESÁT korun českých za rok

E. Seznam příloh znaleckého posudku
I) Informace o parcelách z KN, detail snímku z katastrální mapy, fdtdkopie GPDEFDqUjÍdHo předmět

OCENĚNÍ, NABÍDKA PRODEJE ANALOGICKÝCH PLOCH K PREZENTACI TRHU S NEMf . . VĚCMI V MÍSTĚ
5 LISTŮ MEZK STRANOU 1A

Posudek obsahuje 12 listů, z toho 1 list titulní, 6 Ustů znaleckébo-~dku%5 liítů':jako'pH|ohuLzRareeký posudek
se předává ve dvou vyhotoveních. " ""·, <'í-

Prohlašuji, ž0 Jsem $i vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posiMKďrakt6í'V^e"j ·"
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. -.. ,,~.~. .smyslu § 127a zákona č.

Znaleck4 rmnha
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný roZhodnutím kraj&kek?. soudu v Praze dne 2Z6.2006 pod číslem jednadin Spr

4013/2005 pro obor ekonomika, ceny a odhadynemovitDstí· /<"ÍŇ",
Zhaledý posudekje zapsán podpařadovým číslem 2282/8q/2019X g z >c1"" ,'



Usnesení

z jednání Rady města Příbram, konaného dne 16.09.2019
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

22) Úhrada částek za bezesmluvní užIvánI části pozemku p. č. 1148, pozemku p. č. 1146 a části
pozemku p. č. 1145, vše v katastrálním území Příbram

R.usn.č.885/2019
Rada schvaluje

l) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m' z celkové
výměry 439 m' (dle geometrického pIánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově vzniklý
pozemek p. č. 1148/2) v katastrálním území Příbram, ve výši 57 Kč/m'/rok, a to zpětně za
tři roky, městem Příbram panu

2) úhradu částky za bezesmluvní užIváni části pozemku p. č. 1145 o výměře 160 m' z celkové
výměry 190 m' (dle geometrického plánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově vzniklý
pozemek p. č. 1145/1) v katastrálním území Příbram, ve výši 41 Kč/m'/rok a pozemku p.
č. 1146 v katastrálním území Příbram, ve výši 36 Kč/m'/rok, a to zpětně za tři roky, panem

hl. pro 6

ýj


