
Mesto Príbram Pro jednání ZM
" Odbor správy majetku Dne 14.9.2020
Název bodu jednání:
Žádost o prodej cásti pozemku p.c. 4246/1 v k.ú. Príbram

Predkládá: Rada mesta Príbram

hr

Zpracovala: Mgr. Zaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

projednáno: v Rade mesta Príbram dne 24.8.2020, c usn. 735/2020

Text usneseni RM:
Rada l. schvaluje

uzavrení smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o výpujcce cásti pozemku p.c. 4246/1,
o výmere cca 716 m' z celkové výmery 17119 m', v k.ú. Príbram, dle situacního nácrtu. který je
prílohou predloženého materiálu, na dobu neurcitou, s trhnesicní výpovední dobou pocinajÍcÍ
bežet první den mesíce nás|edujícího po doruceni výpovedi, za úcelem výstavby parkovište
s 12 parkovacími místy na predmetné cásti pozemku, mezi stavebníkem, investorem
a vypujcitelem, kterým je spolecnost Vécko s.r.o., se sídlem Žižkova 708, 261 01 Príbram ||,
ICO 08277591 a vlastníkem pozemku a pujcitelem mestem Príbram s tím, že stavba bude
realizována v souladu s prílohou podané žádosti a za podmínek vyplývajicích z platné právní
úpravy, za podmínek stanovených dotcenými orgány, povrch parkovacích ploch bude
z materiálu umožnujÍcÍch vsakováni dešt'ových vod (ecoraster " kamenná výpln), pojízdná
komunikace bude z živicného povrchu, parkovište bude osazeno vodorovným a svislým
dopravním znacením, v okolí parkovište bude rešena zelen zatravnením a vysázením stromu,
to vše podmíneno uzavrením kupní smlouvy o prodeji cásti pozemku p.c. 4246/1, o výmere cca
380 m', k.ú. Príbram, spolecnosti Vécko s.r.o., ICO 08277591,

||. doporucuje ZM
schválit uzavreni kupní smlouvy o prodeji cásti pozemku p.c. 4246/1, o výmere cca 380 m'
z celkové výmery 17119 m', v k.ú. Príbram, dle situacního snímku v príloze predloženého
materiálu, za cenu 800 Kc/m', s ujednáním o vecných právech - zrIzenI predkupního práva
a výhrady zpetné koupe, mezi mestem Príbram jako prodávajícím a predkupnikem
a spolecností Vécko s.r.o., se sídlem Žižkova 708, 261 01 Príbram ||, ICO 08277591. Pricemž
vecné právo výhrady zpetné koupe muže být prodávajicim uplatneno pouze v prípade, pokud
zámer kupujÍcÍho - stavba verejného parkovište s 12 parkovacími misty na cásti pozemku p.c.
4246/1, o výmere cca 716 m' z celkové výmery 17119 m', v k,ú, Príbram, nebude vybudována
a zprovoznena do 42 mesícu od podpisu kupní smlouvy,

Ill. ukládá
OVV zaradit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva mesta Príbram dne
14.09.2020.

Napsala: Ing. Dagmar Kesslová

Návrhy na usneseni:
ZM
schvaluje - neschvaluje
uzavreni kupní smlouvy o prodeji cásti pozemku p.c. 4246/1, o výmere cca 380 m' z celkové výmery
1 7119 m2, v k.ú. Príbram, dle situacního snímku v príloze predloženého materiálu, za cenu ..... Kc/m2,
s ujednáním o vecných právech - zrízení predkupního práva a výhrady zpetné koupe, mezi mestem
Príbram jako prodávajícím a predkupníkem a spolecností Vécko s.r.o., se sídlem Žižkova 708, 261 01
Príbram ||, ICO 08277591. Pricemž vecné právo výhrady zpetné koupe muže být prodávajíchn
uplatneno pouze v prípade, pokud zámer kupujíciho - stavba verejného parkovište s 12 parkovacími
misty na cásti pozemku p.c. 4246/1, o výmere cca 716 m' z celkové výmery 17119 m', v k.ú. Príbram,
nebude vybudována a zprovoznena do 42 mesícu od podpisu kupní smlouvy.



Duvodová zpráva:
Žadatel:
spolecnost Vécko s.r.o., se sídlem Žižkova 708, 261 01 Príbram ll, ICO 08277591.

Predmet žádosti:
prodej cásti pozemku p.c. 4246/1 o výmere cca 380 m' z celkové výmery 17 119 m', ostatní plocha, jiná
plocha, v katastrálním území Príbram, dle situacního snímku, který je prílohou predloženého materiálu
s podmínkou vybudování 10 nových verejných parkovacích mist na jiné sousedící cásti téhož pozemku,

Úcel žádosti:
žadatel vlastní sousední pozemek p.c, 4246/121 v k. ú. Príbram a má v úmyslu na nem postavit
víceúcelové sportovní zarízeni zahrnující wellness centrum, fitness centrum, halu s lezeckou stenou,
která dosud ve meste není, venkovní sportovište, odpovidajici sportovní zázemí a k tomu se vztahujÍcÍ
restauraci.

Ve své puvodní žádosti mel žadatel zájem o celistvou cást uvedeného pozemku o výmere cca 1000 m',
Stanovisko Odboru investic a rozvoje mesta bylo nesouhlasné, doslova bylo uvedeno, že v dané lokalite
je chronický nedostatek parkovacích míst, a proto nesouhlasi s odprodejem uvedené cásti pozemku.
Po jednání se starostou mesta spolecnost vyjádrila ochotu, v prípade nabyti dotcené cásti do svého
vlastnictví, vybudovat 10 parkovacích míst na pozemku p.c. 4246/1 v k. ú. Príbram vlastním nákladem
pro potreby obcanu mesta. Pro realizaci tohoto zámeru došlo ke shode na vyjmuti výmery potrebné pro
zbudováni parkovacích mist z puvodne požadované výmery v žádosti k odkoupení, cÍmž vznikly dve
oddelené cásti k prodeji. Zadatel byl ochoten odkoupit i cást pozemku kolem trafostanice v blízkosti
silnice, od tohoto zámeru ale bylo upušteno, nebot' by vznikl problém s prístupem k trafostanici.
Aktuálne žádá spolecnost o prodej cásti dotceného pozemku o výmere cca 380 m' dle situacního
snímku, který je prílohou predloženého materiálu s tím, že se zavazuje vybudovat 10 nových
parkovacích mist na sousedící cásti predmetného pozemku p.c. 4246/1 v k. ú. Príbram dle situacního
nácrtu, který je prílohou predloženého materiálu.
žadatel ve své žádosti též uvedl, že podmínka vybudování 10 parkovacích mist na pozemku mesta na
jeho náklady je splnitelná pouze v prípade, že požadovaná cena za pozemek nebude vyšší než 500,-
Kc/m2.

Cena obvyklá, urcená znaleckým posudkem c. 981-77/2019 ze dne 9.10.2019 od Ing. Kamily
Štepánkové, byla stanovena na 800,- Kc/m'.

Žadatel byl s cenou seznámen a písemne potvrdil, že souhlasí s výmerou odkupované cásti i s cenou

dle znaleckého posudku. Zduraznuje, že tato cena je pro nej hranicní tak, aby byl schopen realizovat

vybudováni parkovište.

Pozn. OSM: na situacním nácrtu o vybudování parkovacích mist je navrženo 12 nových parkovacích
mist proto, že vybudováním nájezdu do parkovište dve místa podél silnice ubydou.

Výhrada zpetné koupe se využívá jako vedlejší ujednání pri uzavíráM kupní smlouvy. Dává
prodávajichnu (mestu) možnost požádat ve smluvené lhute (maximálne však 10 let není-li lhuta smluvne
sjednána) o vráceni prodané veci zpet do jeho vlastnictví (podobne jako u predkupního práva). výhodou
výhrady zpetné koupe oproti predkupnímu právu je pro prodávajÍcÍho skutecnost, že si sám rozhodne,
zda využije možnosti a požádá o vráceni veci a tím o obnoveni svého vlastnictví. Kupujicímu tak vzniká
povinnost tuto vec (pozemek) prodávajicímu vrátit na jeho žádost a za úplatu. výhrada zpetné koupe
zavazuje i dedice.

Predkupní právo jako právo vecné, je vedlejší ujednáni v kupní smlouve, jedná se o právo mesta
požadovat, aby pri zcizeni (jakémkoliv prevodu) pozemku byl tento pozemek nejprve nabídnut ke koupi
mestu. jde ale pouze o povinnost vlastníka, mesto predkupní právo využit nemusí. Toto právo zavazuje
nejen prvního povinného, ale po dobu existence predkupního práva i všechny jeho právni nástupce.
Predkupní právo zavazuje i dedice. Pokud není ve smlouve casove omezeno, platí naporád.

SOSH nemá námitek z hlediska dopravních zájmu k prodeji cásti pozemku uvedené v príloze.

OIRM nemá námitek k prodeji požadované cásti predmetného pozemku p.c. 4246/1 v k. ú. Príbram dle
upravené žádosti žadatele ze dne 1.11.2019. Oddeleni prípravy a realizace projektu sdelilo, že na
predmetných pozemcích mesto Príbram v soucasné dobe nepripravuje žádnou investicní akci.



Komise pro realizaci majetku mesta dne 9.12.2019: komise doporucuje schválit prodej cásti pozemku
p. c. 4246/1 o výmere cca 380 m' z celkové výmery 17119 v k. ú. Príbram za cenu 800 Kc/m' (dle
situacního snímku), do vlastnictví žadatele. Zároven s podpisem kupní smlouvy bude uzavrena smlouva
mezi mestem Príbram a žadatelem na vybudování 10 parkovacích mist na pozemku p. c. 4246/1 v k. ú.
Príbram, na náklady žadatele.

Zámer prodat cást pozemku p.c. 4246/1, o výmere cca 380 m' z celkové výmery 17119 m', ostatní
plocha, jiná plocha, v k.ú. Príbram, byl rádne zverejnen od 11.12.2019 do 27.12.2019.

Zámer vypujcit nebo pronajmout cást pozemku p,c. 4246/1, o výmere cca 716 m' z celkové výmery
17119 m', ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú, Príbram, byl rádne zverejnen od 4,8.2020 do 20.8.2020.

Prílohy
l) Žádost ze dne 1.11.2019
2) Parkovací stání - situace
3) Vyjádrení OIRM ze dne 5.12,2019, vyjádrení OIRM ze dne 17.10.2019
4) Podmínky vybudováni parkovište, Ing. arch. j. Malý, mail ze dne 8.1.2020
5) Vyjádreni SOSH ze dne 8.10.2019
6) Znalecký posudek Ing. Kamily Štepánkové ze dne 1.12.2019
7) Situacní snímek, ortofotomapa
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Mesto Príbram

Odbor správy majetku

k rukám Ing. Dagmar Kesslové

Vec: žádost o prodej cásti pozemku parc. c. 4246/1 v k.ú. Príbram

Žadatel: Vécko s.r.o., ICO: 08277591

sídlem Žižkova 708, Príbram

zastoupena jednatelem Zdenkem Pohanem

Právne zast.: Markem Dvorákem

advokátem se sídlem nám. TGM 1, Príbram

V Príbrami dne 1.11.2019

Váženi,

dne 9.9.2019 jsem v zastoupení klienta - spolecnosti Vécko s.r.o. podal žádost o prodej cásti

pozemku parc. c. 4246/1 v k.ú. Príbram, kdy muj klient má úmysl v míste (na pozemku parc. c.

4246/121) postavit vIceúcelové sportovní zarIzení zahrnujÍcÍ wellness centrum, fitness centrum, halu

s lezeckou stenou (která doposud ve meste není), venkovní sportovište, odpovídájÍcÍ sportovní zázemí

a k tomu se vztahujÍcÍ restauraci.

Tímto podanou žádost modifikuji a žádám jménem klienta o prodej dvou cásti pozemku parc.

c. 4246/1 v približné výmere vyznacené na prikládaném výseku katastrálni mapy, kdy výmeru odhaduji

na cca. 666 m2. Tato modifikace vychází ze dvou myšlenek. Zaprvé zohlednuje, že v prípade realizace

prodeje vetší cásti pozemku, by mestu zustala nevyužitelná cást pozemku pri|éhajÍcÍ k soucasné

trafostanici, a proto je klient ochoten koupit i tuto cást, byt ji prímo nepotrebuje. Zadruhé zohlednuje

nabídku popsanou v dalším odstavci.

Bude-li vule mesta pozemky prodat, muj klient je ochoten jednat, o tom, že by na zbytku

pozemku parc. C. 4246/1 priléhajÍcÍho k pozemní komunikaci (asfaltová silnice smerem k tenisovým

kurtum), a který by zustal ve vlastnictví mesta, vybudoval svým nákladem 10 parkovacích mist pro
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verejnou potrebu obcanu mesta. V detailu prikládám architektonickou studii, která naznacuje približné

rozrMsteni parkovacích míst. Byt je ve studii pocítáno s 12 parkovacími misty, je treba zohlednit, že

toto nové parkovište bude potrebovat obslužnou komunikaci napojenou na soucasnou komunikaci

(silnici), kdy napojeni naopak dve soucasná parkovací místa na soucasné pozemní komunikaci ubere.

Proto hovorím o 10 parkovacích místech.

Klient je samozrejme ochoten k zbudováni parkovacích míst se zavázat príslušnými smlouvami

obsahujÍcÍmi dostatek právních záruk pro mesto, že slib klienta bude dodržen.

Tato nabídka klienta je realizovatelná pouze pod podmínkou, že ze znaleckého posudku, který

bude mestem zpracováván, bude stanovena cena pozemku na cca. 500 Kc/1m2. Pri vyšší cene by si

klient tuto nabídku nemohl z financních duvodu dovolit realizovat.

V prípade jakýchkoli dotazu je klient pripraven svuj zámer osobne prezentovat ci vÍce osvetlit.

Dekuji

prílohy: situacní mapa

architektonická studie

Marek Dv
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Dagmar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Predmet:

Marek Dvorák
pátek 6. prosince 2019 6:48
Dagmar Kesslová

RE: Pro Vécko s.r.o.

Vážená paní inženýrko,
dekuji za zprávu. Vec jsem projednal s klientem, a tento souhlasí.
Souhlasí jak s tím, že by predmetem zamýšleného prodeje byl jen ,,trojúhelník" o približné výmere 372 m2, tak
s cenou 800 KC/1 m2. Tato cena je cenou hranicnítak, aby klient byl schopen splnil svuj slib o vybudováni parkovište,
ale presto ješte prijatelná.
S pozdravem Marek Dvorák

..
JUDr. Marek Dvorák
MOK advokátní kancelár

From: Dagmar Kesslová <Dagmar.Kesslova@pribram.eu>
Sent: Thursday, December 5, 2019 4:21 PM
To: Marek Dvorák <a
Subject: Pro Vécko s.r.o.

vážený pane doktore,

ve veci Vašeho klienta, spolecnosti Vécko s.r.o. a jeho žádosti o odprodej cásti pozemku p.c. 4246/1 v k.ú. Príbram,
bych Vás chtela požádat, abyste klientovi sdelil, že pro projednáni žádosti v Komisi pro realizaci majetku mesta a
následne ve výkonných orgánech mesta byl predmet žádosti zúžen o cást priléhajici k trafostanici, která není ve
vlastnictví mesta, z duvodu umožnení prístupu k trafostanici. Jedná se o cást, ke které konkrétne píšete, že ji klient
nepotrebuje, presto by byl ale ochoten ji vykoupit proto, aby mestu nezustala nevyužitelná cást pozemku. Z hlediska
prístupu k trafostanici tedy toto není nutné a ani vhodné.

Dále Vás t'mto 'nformuji, že jsme obdrželi znalecký posudek, vyhotovený Ing. Kam'lou Štepá nkovou dne 1.12.2019,
který stanovil obvyklou cenu pozemku, vzhledem k poloze a možnosti využiti na 800,- Kc/m2.

S pozdravem
Ing. Dagmar Kesslová

vedoucí oddeleni majetkoprávniho
Tel.: 318402529
E-mail: daRmar.kess|ova@pribram.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu
Mestský úrad Príbram

O Tyršova 108
261 19 Príbram
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Da$jmar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Predmet:

Libuše Hálová
ctvrtek 5. prosince 2019 12:00
Dagmar Kesslová
RE: Doplnená žádost Vécko

Pozemek p. c. 4246/1 v k. ú. Príbram - vyjádreni Odboru investic a rozvoje mesta - aktualizace

Dne 29.11.2019 jste nás požádali o aktuální vyjádreni k upravené žádosti spolecnosti Vécko s.r.o., ICO 08277591,
se sídlem Žižkova 708, Príbram ll, 261 01, o prodej cásti pozemku p. c. 4246/1 o výmere cca 666 m' z celkové
výmery 17 119 m' v katastrálním území Príbram.

K Vaši žádosti o vyjádrení sdelujeme:

Pro správni území mesta Príbram je schválena územne plánovací dokumentace, a to Územní pIán Príbram (ÚP), který
schválilo Zastupitelstvo mesta Príbram dne 18. 06. 2018, usn. c. 1006/2018/zm, který nabyl úcinnosti dne 17. 07. 2018.

Predmetná cást pozemku p. c. 4246/1 v k. ú. Príbram se nachází v ploše dle ÚP - tzv. plochy obcanského vybaveni -
sport a rekreace (SR)

1. vyjádrení Oddeleni rozvoje mesta
Nemáme námitek s prodejem požadované cásti predmetného pozemku p. c. 4246/1 v k. ú. Príbram dle upravené
žádosti žadatele ze dne 01.11.2019.
Vyrizuje: Libuše Há/ová/318 402 576

2. Vyjádrení Oddeleni prípravy a realizace projektu (z hlediska plánovaných investic mesta)
Na predmetné cásti pozemku mesto Príbram v soucasné dobe nepripravuje žádnou investicní akci.
vyrizuje Ing. Pavel Bureš/318 402 559

Libuše Hálová

referent oddelení rozvoje mesta

Tel.: 318402576

E-mail: 1ibuse.halova@ pribram.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu
Mestský úrad Príbram

O Tyršova 108

26119 Príbram

From: Dagmar Kesslová

Sent: Friday, November 29, 2019 12:01 PM

To: jaroslav Malý <jaroslav.Maly@pribram.eu>
Cc: Libuše Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu>
Subject: Doplnená žádost Vécko

vážený pane architekte,

na základe Vašeho nesouhlasného stanoviska dorucila na OSM spolecnost Vécko s.r.o. novou žádost upravenou a
zohlednujÍcÍ stanovisko OIRM.
Prosím o Vaše vyjádrení k upravené žádosti.
Dekuji.

S pozdravem
Ing. Dagmar Kesslová

[Strana] G



q MESTO PRÍBRAM

MESTSKÝ ÚRAD PRÍBRAM

Odbor investic a rozvoje mesta

Váš dopis"
Spisová znacka:
Císlo jednací: MeUPB 86716'2019/O/RM/OddRM/Há

Datum: 17.10.2019

Mestský úrad Príbram

Odbor správy majetku

Oddeleni majetkoprávni

Ing. Dagmar Kesslová

Vyrizuje:
E-mail:
Telefon:

Libuše Hálová

libuse.halova@pnbram.eu

318 402 576

Pozemek p. c. 4246/1 v k. ú. Príbram - vyjádreni Odboru investic a rozvoje mesta

Dne 16.09.2019 jste nás požádali o vyjádrení k žádosti spolecnosti Vécko s.r.o., ICO 08277591, se sídlem
Žižkova 708, Príbram ll, 261 01, o prodej cásti pozemku p. c. 4246/1 o výmere cca 1000 m' z celkové
výmery 17 119 m' v katastrálním území Príbram.

K Vaší žádosti o vyjádrení sdelujeme:

Pro správni území mesta Príbram je schválena územne plánovací dokumentace, a to Územní plán Príbram
(ÚP), který schválilo Zastupitelstvo mesta Príbram dne 18. 06. 2018, usn. c. 1006/2018/ZM, který nabyl
úcinnosti dne 17. 07. 2018.

Predmetná cást pozemku p. c. 4246/1 v k. ú. Príbram se nachází v ploše dle ÚP - tzv. plochy obcanského
vybaveni - sport a rekreace (SR)

1. Vyjádrení Oddeleni rozvoje mesta
Nesouhlasíme s prodejem požadované cásti predmetného pozemku p. c. 4246/1 v k. ú. Príbram, nebot'
v dané lokalite je chronický nedostatek parkovacích mist a prodejem predmetného pozemku by se mesto
Príbram do budoucna pripravilo o prostor tento problém rešit.
Vynzuje.' Libuše Há/OVá/318 402 576

2. Vyjádrení Oddeleni prípravy a realizace projektu (z hlediska plánovaných investic mesta)
Na predmetné cásti pozem ku mesto Príbram v soucasné dobe nepripravuje žádnou investicní akci.
Vyrizuje: Ing. Pavel Bureš/318 402 559

S pozdravem

"=,9
- 1

Libuše
referentka oddeleni rozvoje mesta

MESTO PRÍBRAM — Tyršova 108, 261 19 Príbram l

www.pribram.eu
T: 318 402 211 · E: e-podate|na@pribram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · ICO: 00243132



Da&mar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Predmet:

jaroslav Malý
streda 8. ledna 2020 16:57
Dagmar Kesslová
Simona Ždánská
RE: Parkovište - Vécko

Vážená pani Kesslová,
Na parkovište by mela být zpracována projektová dokumentace, která bude zpracována autorizovanou osobou
s príslušným oborem autorizace. Tato projektová dokumentace bude podána na stavební úrad a stavebne povolena.
Co se týce vlastního rešeni parkovište, tak stavba musí splnovat všechny príslušné normy a vyhlášky. Parkovací
plochy budou z povrchu umožnujÍcÍ vsakováni deštových vod (ecoraster + kamenná výpln), pojízdná komunikace
bude z živicného povrchu. Parkovište bude obsahovat vodorovné a svislé dopravní znaceni. V okolí parkovište bude
rešena zelen (zatravnení, vysázeni stromu).

Dokumentace bude konzultována s oddelením rozvoje mesta - ve fázi konceptu a následne ve fázi pred podáním na
stavební úrad.

Dekuji.

S pozdravem

Ing. arch. jaroslav Malý
vedoucí oddeleni rozvoje mesta
Tel.: 318402595
Mobil: 778735748

E-mail: jaroslav.maly@ pribram.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu
Mestský úrad Príbram

CI Tyršova 108
261 19 Príbram

From: Dagmar Kesslová <Dagmar.Kesslova@pribram.eu>
Sent: Monday,january 06, 2020 11:16 AM
To: jaroslav Malý "Jaroslav.Maly@pribram.eu>
Cc: Libuše Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu>
subject: Parkovište - Vécko

Dobrý den,

chtela bych Vás požádat o alespon základní specifikaci podmínek, za kterých je možné vybudovat parkovací stání na
pozemku mesta p.c. 4246/1 v k.ú. Príbram spolecnosti Vécko s.r.o..

K žádosti uvedené spolecnosti o koupi sousedÍcÍ cásti dotceného pozemku jste se již vyjadrovali dne 17.10.2019 a
5.12.2019.
Dekuji

S pozdravem
Ing. Dagmar Kesslová

vedoucí oddeleni majetkoprávniho

Tel.: 318402529

E-mail: daErnar.kess|ova(a)[)r|bra|n eu ^

[Strana] (



MESTSKÝ ÚRAD PRÍBRAM
O

Samostatné oddeleni silnicnIho hospodárství

Váš dopis

Spisová znacka
Cisio jednací.

Datum:

Vyrizuje:

E-mail:

Telefon:

MeUPB 86717/2019

SZ MeUPB 85387/2019

MeUPB 94886/2()19/ŠOSH/Zd

08.10 2019

Ing. Simona Ždánská

simona.zdanska@pribram.eu

318 402 525

Odbor správy majetku

vyjádreni k žádosti spolecnosti Vécko s.r.o.

Na základe žádosti spolecnosti Vécko s.ro. o prodej cásti pozemku parc.c. 4246/1 v Príbram, Vám
sdelujeme:

Z hlediska dopravních zájmu nemáme námitek k odprodeji cásti pozemku, vyznacené v príloze.

Pozemek parc.c. 4246/1 v k.ú Príbram je uveden v obecne závazné vyhlášce mesta c. 1/2011, o místním
poplatku za užíváni verejného prostranství jako pozemek, za jehož zvláštni užíváni se vybírá místní
poplatek.

Ing. Simona Ždánská
referent Samostatného odde eni silnicního hospodárství

MESTSKÝ ÚRAD PRÍBRAM - TyrŠova i08. 261 \9 Príbram l

www.pribfam.eu
T: 318 402 211 · E: e-podate|na@pnbram cli
ID datové schránky: 2ebbrqu · tCO' 00243132







ZNALECKÝ POSUDEK

C. 981 - 77/19

o cene nemovité veci, cásti pozeníku p.c. 4246/1 v k.ú. a obci Príbram

l .

Objednavatel znaleckého posudku: Mesto Príbram
Tyršova 108
261 19 Príbram I

ÚCel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného cenového predpisu, ceny
obvyklé a zjištení ceny nájmu pro úcely n)ajetkového
vyporádáni

Dle zákona C. 151/1997 Sb., o ocenování majetku ve znení zákonu c. 121/2000 Sb., c. 237/2004
Sb., C. 257/2004 Sb., C. 296/2007 Sb., C. 188/2011 Sb., C. 350/2012 Sb., C. 303/2013 Sb., C.
340/2013 Sb., C. 344/2013 Sb., C. 228/2014 Sb. a C. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF CR C. 441/2013

Sb. ve znení vyhláŠky C. 199/2014 Sb., C. 345/2015 Sb., C. 53/2016 Sb., C. 443/2016 Sb., C.
457/2017 Sb. a c. 188/2019 Sb., podle stavu ke dni 28. 11. 2019 znalecký posudek vypracovala:

Ing. Kamila Štepánková
Hudcice 36
262 72 Breznice
telefon: +420 739 016 448
e-mail: posudky@seznam.cz

Pocet stran: 10 vcetne titulního listu a 4 stran príloh. Objednavateli se predává ve 2 vyhotoveních.

V Dolních Brežanech l. 12. 2019

42



A. NÁLEZ

l. Znalecký úkol
Znalecký posudek o cene nemovité veci, cásti pozen)ku p.c. 4246/1 v k.ú. a obci Príbram

2. Základní informace

Název prednietu oceneni: Cást pozemku p.c. 4246/1 v k.ú. a obci Príbram
Adresa predmetu ocenení: Brodská

261 q] Príbrani V - Zdabor
Kraj: Stredoceský
Okres: Príbram
Obec: Príbram
Katastrální území: Príbram
Pocet obyvatel: 32 867
Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = l 065,00 KC/m2

3. Prohlídka a zamerení

Prohlídka se zamerením byla provedena dne 28.1 1.2019.

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

- výpis z katastru nemovitosti ze dne 1.1 1.2019
- kopie katastrální mapy z internetu
- skutecnosti a výmery zjištené na míste

5. Vlastnické a evidencní údaje

Mesto Príbram, Tyršova 108, 261 19 Príbram I, podíl l l l

6. Doku mentace a skutecnost

Z predložené dokumentace je zrejmé, že právní stav se od stavu skutecného neliší.

7. Celkový popis nemovité veci

Pozemek se nachází v mestské cásti Príbram V - Zdabor, pri ulici Brodská. Pozemek je mírne
sklonitý, v úzeniním plánu je vedený SPORTOVNÍ A REKREACNÍ ÚZEMÍ (Sportovní a
rekreacní území jsou vycleneny z celku verejného vybaveni pro svoji specificnost, ale mají s nimi
stejnou charakteristiku. Jedná se o úzeníí sloužící pro sport, telovýchovu a krátkodobou a
dlouhodobejší rekreaci a volný cas. Sportovní a rekreacní území mají obvykle povahu otevrených
areálu. v jejichž rámci jsou poskytovány verejnosti služby mestského, poprípade ctvrt'ového
význan)u a dosahu. Sportovní a rekreacní vybaveni obsluhující nienší úzeíní inesta je zahrnuto do
ploch obytné a jiné zástavby. Funkcní využití: sportovní zarízení - otevrená i krytá, ubytovací
zarízení (do kapacity 50 lužek). výjimecne prípustné funkcní vyuŽití: bydlení, ubytovací zarízení
(do kapacity 300 lužek), obchodní zarízeni (do kapacity 200 m' hrubé užitné plochy), drobná
výroba nerušící a služby (do kapacity 100 m2 hrubé užitné plochy) - vždy v souvislosti s
dominantním funkcním využitÍnl.)

8. Obsah znaleckého posudku

l. Pozemek

-2 -
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B. ZNALECKÝ POSUDEK

Ocenovací predpis

Ocenení je provedeno podle zákona c. 151/1997 Sb., o ocenování níajetku ve znení zákonu c.
12W2000 Sb., C. 237/2004 Sb., C. 257/2004 Sb., C. 296/2007 Sb., C. 188/201 l Sb., C. 350/2012 Sb.,
c. 303/2013 Sb.. c. 340/2013 Sb., c. 344/2013 Sb., c. 228/2014 Sb. a c. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF
CR c. 441/2013 Sb. ve znení vyhlášky c. 199/2014 Sb., c. 345/2015 Sb., c. 53/2016 Sb., C. 443/2016

Sb., c. 457/2017 Sb. a c. 188/2019 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona C. 15I/l997
Sb.

Index trhu s nemovitýnii vecn]i

Název znaku c. Pi
]. Situace na dílcím trhu s nemovitými vecmi: Nabídka odpovídá Il 0,00

poptávce
2. Vlastnické vztahy: Nezastavený pozemek, nebo pozemek, jehož v 0,00

soucástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo jednotka se spoIuvl. podílem na pozemku

3. Zmeny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná ll 0,00
území

4. Vliv právních vztahu na prodejnost: Bez vlivu II 0,00
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivu j] 0,00
6. Povodnové riziko: ZÓna se zanedbatelným nebezpecini výskytu IV 1,00

záplav
7. Hospodársko-správní význam obce: Obce s pocten:i obyvatel nad 5 III 1,00

tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a
katastrální území lázenských míst typu D) nebo oblíbené turistické
lokality

8. Poloha obce: Nevyjníenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a VI 1,00
obec. jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí
velikosti nad 5000 obyvatel

9. Obcanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, ] 1,05
služby, zdravotnická zarízení, školské zarízení, pošta, bankovní
(penežní) služby, sportovní a kulturní zarízeni aj.)

V prípadech oceneni nemovitých veci vyjmenovaných ve tretí poznámce pod tabulkou C.1 prílohy
c. 3 ocenovací vyhlášky:

Index trhu

5

It = P6 * P, * Pb * P9 * (l + E Pi) = 1,050

r = l

V ostatních prípadech oceneni nemovitých vecí je znak 7 až 9 roven 1,0:
5

Index trhu It = P6 * P7 * Pb * P9 * (l + E Pi) = 1,000
i = l

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Inženýrské stavby
Název znaku C.
l. Druh a úcel užiti stavby: Druh hlavní stavby v jednotném celku I
2. Prevažující zástavba v okolí pozemku: Rezidencní zástavba I

Pi
0,60
0,00

-3-
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3. Možnost napojení pozemku na il1ženýrské síte obce: Pozemek lze I 0,00
napojit na všechny síte v obci nebo obec bez sítí

4. Dopravní dostupnost: príjezd po zpevnené komunikaci Il 0,00
5. Parkovací možnosti: Dobré parkovací možnosti na verejné ll 0,00

komunikaci
6. výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komercní využitelnosti: ll 0,00

Poloha bez vlivu na komercní využiti
7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivu - Bez vlivu II 0,00

7

Index polohy Ip = Pi * (l + E Pi) = 0,600
1= 2

V prípadech oceneni nen:iovitých vecí vyjmenovaných ve tretí poznán:ice pod tabulkou C.I prílohy
c. 3 ocenovací vyhlášky:

Koeficient pp = It * Ip = 0,630

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

Koeficient pp = It * Ip = 0,600

l. Pozemek

Index trhu s nemovitostmi I1" = 1,000

Index polohy pozemku Ip = 0,600

jiný pozemek ocenený dle § 9

Prehled použitých jednotkových cen jiných pozen)ku

. . , Zákl. cena r · ' Upr. cenaZatrldenl Koe icwnty Index P Index T Uprava V[Kc/m2] [Kc/m2]

§ 9 odst. 2 - jiné pozemky - skládky, sportoviŠte, skladové, manipulacní, odstavné,
rekreacní plochy

§ 9 odst. 2 l 065,- 0,50 0,600 ],000 319,50
Index trhu It je pro tento typ pozemku roven l.

. Parcelní VýnNlra Jedn. cena Srážka CenaTyp Nazev
císlo [m'] [Kc/m'] [Kc]

§ 9 odst. 2 ostatní plocha - jiná 4246/1 666 319,50 212 787,-
plocha

jiný pozemek - celkem 666 212 787,-

Pozemek - zjištená cena celkem 212 787,- Kc

C. REKAPITULACE
l. Pozemek 212 787,- Kc

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

slovy: Dvcstedvanácttisicsedn)setdevadesát KC

212 790,- Kc

-4 -
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Obvyklá cena

Pozemek se nachází v mestské cásti Pribran) V - Zdabor, pri ulici Brodská. Pozemek je
mírne sklonitý. v územním plánu je vedený SPORTOVNÍA REKREACNÍ ÚZEMÍ (Sportovní a

rekreacní území jsou vycleneny z celku verejného vybavení pro svoji specificnost, ale mají s nimi
stejnou charakteristiku. Jedná se o území sloužící pro sport, telovýchovu a krátkodobou a
dlouhodobejší rekreaci a volný Cas. Sportovní a rekreacní území mají obvykle povahu otevrených
areálu, v jejichž rámci jsou poskytovány verejnosti služby mestského, poprípade ctvrtového
významu a dosahu. Sportovní a rekreacní vybavení obsluhující menší území niesta ,je zahrnuto do
ploch obytné a jiné zástavby. FunkCní vyuŽití: sportovní zarízení - otevrená i krytá, ubytovací
zarízení (do kapacity 50 lužek). Výjimecne prípustné funkcní využití: bydlení, ubytovací zarízení
(do kapacity 300 lužek), obchodní zarízení (do kapacity 200 m' hrubé užitné plochy), drobná
výroba nerušící a služby (do kapacity 100 m' hrubé užitné plochy) - vždy v souvislosti s
don)inantnín1 funkcním využitím.)

Stanovení porovnávací hodnoty tohoto pozemku je komplikované, protože pozemky
s podobným úcelem vyuŽití se na trhu v podstate neobchoduji. Cena stavebních pozemku v okolí se,
podle cenové niapy stavebních pozemku niesta Príbran), pohybuje ve výši l 000 Kc/m2 až ] 500
KC/m2.

Po provedeném podrobném ohledání nemovitosti, na základe vlastních zkušeností se situací
na trhu s nemovitostmi obdobných typu a po konzultaci s realitními kanceláremi v regionu a
s ohledem na to, že se jedná o dve malé cásti pozeniku bez níožnosti saniostatného využití,
stanovuji obvyklou cenu na:

532 800,00 Kc (BOO Kc/m')

Analýza zjištení obvyklé ceny ná jemného:

Jako podklady pro analýzu zjištení obvyklé ceny pronájmu ocenované neinovitosti v dané lokalite
byla provedena prohlídka posuzovaného pozen)ku, a byla porízena fotodokumentace. Dále byla
provedena konzultace s nekolika realitními kanceláremi v regionu.
Je nepsaným pravidlem, že cena pronájn)u pozemku se pohybuje ve výši 2 - 6% ceny pozemku za
rok. Nekdy se stanovuje nájeníné až ve výši 10%, ale to se týká pouze veln:ii atraktivních pozemku
v centru Prahy.
S ohledeni na veln)i polohu pozemku a jeho inožné využití, stanovuji cenu pronájn]u ve výši 5 %
z ceny pozemku za rok.

výpocet rocního nájemného:
Cena pozemku .......... 532 800,- KC x 5 % nájemné/rok = 26 640,- KC (40 Kc/n]'/rok)

Obvyklá cena rocního nájemného ................. 26 640,- KC (40 KC/m'/rok)

-5-



V Dolních Brežanech l. 12. 2019

Ing. Kamila Štepánková
Hudcice 36
262 72 Breznice
telefon: +420 739 016 448
e-mail: posudky@seznam.cz

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne
6.12.2006, pod c.j. Spr. 4131/2005, pro základní obor: ekonomika pro odvetví ceny a odhady se
specializací pro odhady nemovitostí.

Znalecký posudek byl zapsán pod por. c. 981 - 77/19 znaleckého deníku.

Znalecné a náhradu nákladu úctuji dokladem c. 981 - 77/19.

.,Prohlašuji, že jsem si vedoma následku vedome nepravdivého znaleckého posudku, a to ve smyslu
§ 127a zákona c. 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, v platném znení".

-6-
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