
Mesto Príbram Pro jednání ZM

'l"

Odbor správy majetku Dne 9.11.2020
Název bodu jednání:
Žádost o smenu cásti pozemku p. c. 2604/106 za pozemky p. c. 2582/60, p. c. 2582/61, p. c. 2582/62
a p. c. 2582/63, vše v k.ú. Príbram

Predkládá:

Zpracovala:

Projednáno:

Rada mesta Príbram

Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

v Rade mesta Príbram dne 5.10.2020, c. usn. 836/2020

Text usnesení RM:
Rada doporucuje
schválit smenu cásti pozemku p. c. 2604/106 v k.ú. Príbram o výmere 17 m' z celkové výmery 22 m',
za cenu 806,00 Kc/m', v majetku mesta Príbram, za ctyri cásti pozemku p. c, 2582/42 v k.ú. Príbram
o souhrnné výmere 276 m' z celkové výmery 4491 m', (dle geometrického plánu c. 6179-78/2019
v príloze predloženého materiálu se jedná o nove vzniklé pozemky p.c. 2582/60, p.c. 2582/61,
p.c. 2582/62 a p.c. 2582/63, vše v k.ú. Príbram), za cenu 349,00 Kc/m', v majetku spolecnosti Arcona
Capital Central European Properties, a.s., se sídlem politických veznu 912/10, Nové Mesto, 110 00
Praha 1, ICO: 24727873 s tím, že:

- mesto Príbram uhradí rozdíl ceny smenovaných nemovitých veci ve výši 82 622,00 Kc,
- spolecnost Arcona Capital Central European Properties, a.s.uhradí polovinu nákladu

spojených s vypracováním znaleckých posudku ve výši 1800,- KC.

N psala: Ing. :agma' m"°"

Navrhy na usneseni:
ZM
schvaluje — neschvaluje
smenu pozemku v katastrálním území Príbram, a to cásti pozemku p.c. 2604/106, o výmere 17 m'
z celkové výmery 22 m' (dle geometrického plánu c. 6179-78/2019 se jedná o nove vzniklý pozemek
p.c. 2604/106), v majetku mesta Príbram, za pozemky p.c. 2582/60, o výmere 165 m', p.c. 2582/61,
o výmere 26 m', p.c. 2582/62, o výmere 28 m' a p.c. 2582/63, o výmere 57 m', které jsou vlastnictvím
spolecnosti Arcona Capital Central European Properties, a.s., se sídlem politických veznu 912/10,
Nové Mesto, 110 00 Praha 1, ICO: 24727873, s tím, že:

- mesto Príbram uhradí rozdíl ceny smenovaných nemovitých veci ve výši 82 622,- kc,
- spolecnost Arcona Capital Central European Properties, a.s.uhradi polovinu nákladu

spojených s vypracováním znaleckých posudku ve výši 1800,- Kc.

Duvodová zpráva:
Uvažovaný doplatek za smenu pozemku je uveden ve schváleném rozpoctu kapitoly 790 (FOP) na rok
2020: ANO
Aktuální výše zustatku ke dni 29.9.2020 ciní 15 629 934,95 Kc.

Žadatel:
spolecnost Arcona Capital Central European Properties, a.s., se sídlem politických veznu 912/10,
Nové Mesto, 110 00 Praha 1, ICO: 247 27 873, (dále také jako spolecnost).

Predmet žádosti:
puvodne prodej pozemku p. c. 2604/106 o výmere 22 m', zahrada, v katastrálním území Príbram,
aktuálne smena cásti tohoto pozemku o výmere 17 m' ve vlastnictví mesta Príbram, za ctyri pozemky
p.c. 2582/60 o výmere 165 m', ostatní plocha, ostatní komunikace, p.c. 2582/61 o výmere 26 m',
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.c. 2582/62 o výmere 28 m', ostatní plocha, jiná plocha, a p.c.
2582/63 o výmere 57 m2, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú, Príbram, vše ve vlastnictví spolecnosti
Arcona Capital Central European Properties, a.s.. Souhrnná výmera nabízených pozemku ciní
276 m'.



Úcel žádosti:
Spolecnost Arcona Capital Central European Properties, a.s. vlastni pozemky p.c. 2582/31, 2582/32,
2582/42 a p.c. 2604/150, vše v k.ú. Príbram, které tvorí jeden celek. Pozemek p.c. 2604/106 v k.ú
Príbram, ve vIastnictví mesta Príbram, úzkým pruhem zasahuje do pozemku p.c. 2582/42 a tlm
narušuje celek vlastnictví. Spolecnost požádala o odkup pozemku za úcelem sjednoceni vlastnictví
nemovitostí. Jedná se o areál bývalého spt Telecom v Mariánské ulici v Príbrami lV, u železnicního
prejezdu.

Z vyžádaného stanoviska tehdejšího Samostatného oddeleni silnicního hospodárství vyplynulo, že
mesto dlouhodobe usiluje o konsolidaci majetku pod verejnými komunikacemi a má velký zájem na
tom, aby mesto cásti pozemku pod komunikacemi, o které se stará, prevzalo do svého majetku.
Tehdejší Samostatné oddelení silnicního hospodárství tedy doporucilo cást poptávaného pozemku
o velikosti cca 4 m' z celkové výmery 22 m2, na niž se nachází chodník, oddelit a neprodávat,
a naopak navrhlo odkoupit cást pozemku pod komunikaci a chodníkem, dle jejich orientacního nácrtu
se jednalo o cca 154 m', které jsou ve vlastnictví spolecnosti Arcona Capital Central European
Properties, a.s..S takto navrženou smenou s doplatkem spolecnost v e-mailu ze dne 13.12.2018
souhlasila.

Až dle geometrického plánu c. 6179-78/2019 vyhotoveného Jaroslavem Hadravou dne 6.5.2019 došlo
k presnému urceni výmer smenovaných nemovitých veci, panující pozemek p.c. 2604/106, o výmere
22 m' ve vlastnictví mesta, byl rozdelen na nove vzniklé pozemky p. c. 2604/106 o výmere 17 m',
p.c. 2604/190 o výmere 3 m' pod komunikaci, a p.c. 2604/191 o výmere 2 m' pod chodníkem.
Rozdelením pozemku p.c. 2582/42 o výmere 4491 m' nove vznikly pozemky p.c. 2582/42 o výmere
4215 m', p.c. 2582/60 o výmere 165 m' a p.c. 2582/61 o výmere 26 m', oba pod komunikací, a dále
p.c. 2582/62 o výmere 28 m' a p.c. 2582/63 o výmere 57 m', oba pod chodníkem, dohromady tedy
výmera ctyr pozemku ke smene 276 m'.

Pozn. osm: celý dotcený pozemek p.c. 2582/42 v k.ú. Príbram byl v dobe prípravy smeny zatížen
zástavním právem pro banku. Spolecnost Arcona Capital Central European Properties, a.s. souhlasila
s oddelením smenovaných cásti pozemku dle geometrického plánu a jednala s dotycnou bankou
o vyjmutí nove vzniklých pozemku z povinnosti zatíženi zástavním právem. Nyní jsou již nove vzniklé
pozemky p.c. 2582/60, p.c. 2582/61, p.c. 2582/62 a p.c. 2582/63, všechny v k.ú. Príbram, zapsané na
listu vlastnictví spolecnosti bez jakéhokoliv omezení vlastnického práva. Nová císla pozemku
oddelených z pozemku p.c. 2604/106 budou zapsána do katastru nemovitosti následne.

Odbor investic a rozvoje mesta doporucuje realizovat navrhovanou smenu predmetných pozemku.

Samostatné oddelení silnicního hospodárství dne 16.11.2018 z hlediska dopravních zájmu
doporucuje prodej pouze cásti p.c. 2604/106 o výmere cca 18 m' z celkové výmery 22 m', na které se
nenachází chodník ani komunikace, podle mereni v katastrální mape se jedná o cást pozemku
o velikosti cca 4 m' a doporucuje výkup všech cásti pozemku, na kterých se nachází verejná
komunikace ve vlastnictví spolecnosti Arcona Capital Central European Properties, a.s.. Dle priložené
situace se jedná približne o 153,33 m'. Na techto vyznacených cástech se nachází komunikace
a chodník v ulici Nádražní. Výmery upresnil GP.

Odbor správy majetku zadal vypracováni znaleckého posudku Ing. Pavlu Pechovi. Ten stanovil ve
znaleckém posudku c. 2160/123/2018, ze dne 18.9.2018, zjištenou cenu pozemku p.c. 2604/106
v k.ú. Príbram po zaokrouhlení na 806,- Kc/m', tedy celkovou cenu za 17 m' na 13.702,- Kc s tím, že
obvyklou aktuálni cenu nelze v míste urcit.
Ve znaleckém posudku c. 2193/156/2018 ze dne 17.12.2018 stanovil znalec Ing. Pavel Pech cenu
pozemku p.c. 2582/42 v k.ú. Príbram na 349,- Kc/m', tedy celkovou cenu za 276 m' na 96.324,- KC.
Spolecnost Arcona Capital s cenami souhlasila.
Rozdíl cen, který by pri smene doplácelo mesto Príbram je 82.622,- Kc.

Stanovisko OSM: vzhledem ke snaze Odboru silnicního hospodárství sjednotit vlastnictví pozemku
pod chodníky a komunikacemi ve prospech mesta a prístupu spolecnosti Arcona Capital
doporucujeme uvedenou smenu.

Zámer smenit cást pozemku p.c. 2604/106, o výmere 17 m' z celkové výmery 22 m', za cásti
pozemku p.c. 2582/42, o výmere 276 m' z celkové výmery 4491 m', oba v k.ú. Príbram byl zverejnen
na úrední desce od 16.8.2019 do 2.9.2019 a plne nahradil zámer prodeje pozemku p.c. 2604/106
v k.ú. Príbram ze dne 17.9.2018.



KRMM dne 4.3.2019: Pozn. OSM: komise mela k dispozici odhad výmer od tehdejšího Samostatného
oddeleni silnicnIho hospodárství bez geometrického plánu: komise doporucuje schválit smenu cásti
pozemku p. c. 2582/42 v k. ú. Príbram o výmere cca 154 m' z celkové výmery 4491 m', ostatní
plocha, jiná plocha, v majetku spolecnosti Arcona Capital Central European Properties, a.s., za cást
pozemku p. c. 2604/106 v k.ú. Príbram o výmere cca 18 m' z celkové výmery 22 m', zahrada,
v majetku mesta Príbram, s tím, že mesto Príbram uhradí rozdíl ceny ve výši cca 39 163 Kc
a uvedená spolecnost uhradí polovinu nákladu spojených s vypracováním znaleckých posudku ve výši
1800,- Kc.

Prílohy
l) Žádost spolecnosti Arcona Capital Central European Properties, a.s., ze dne 17.8.2018
2) Vyjádreni OIRM ze dne 28.1.2019
3) vyjádrení SOSH ze dne 16.11.2018
4) Znalecký posudek c. 2160/123/2018, ze dne 18.9.2018 od Ing. Pavla Pecha
5) Znalecký posudek c. 2193/156/2018, ze dne 17.12.2018 od Ing. Pavla Pecha
6) Situacní snímek, ortofotomapa
7) Schéma zimní údržby
8) Geometrický plán c. 6179-78/2019
9) výpis lv
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Arccna c.en.m Eur9Rean .P.roperues a s poIiúckých veznu 912/10 110 00 Praha 1

Mestský úrad Príbram

Tyršova 108

261 01 Príbram

ID datové schránky: 2ebbrqu

V Praze dne 17. srpna 2018

Vážení,

spolecnost Arcona Capital Central European Properties, a.s., se sídlem politických veznu 912/10, Nové
Mesto, 110 00 Praha 1, ICO 247 27 873, zapsaná v obchodním rejstriku vedeném Mestským soudem v Praze

pod spisovou znackou B 16436 (dále jen nSpoleCnost) vlastní:

a) pozemek p.c. 2582/31; soucástí po:emku je stavba c. p. 355

b) pozemek p.c. 2582/32;.soucásti pozemku je budova bez císla popisného nebo evidencního, stavba

technického vybaveni;

C) pozemek p.c. 2582/42; a

d) pozemek p.c. 2604/150,

vše zapsané ve prospech Spolecnosti v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úradem pro Katastrálni

úrad pro stredoceský kraj, Katastrálnf pracovište Príbram, katastrálnHizem( Príbram, obec Príbram na LV c.

10530 (dále jen »Nemovitostr). S Nemovitostmi sousedí pozemek p.c. 2604/106, o výmere 22 m2, zapsaný

v katastru nemovitostívedeném Katastrálním úradem pro stredoceský kraj, katastrálni pracovište Príbram,

katastrálni území Príbram na LV c. 10001 (dále jen ,,Pozemek"), který vlastní Mesto Príbram, se sídlem

Tyršova 108, 261 01 Príbram (dále jen HMeStO Príbram"). Pozemek zasahuje do pozemku p.c. 2582/42, a

tím znesnadnuje mimo jiné jeho údržbu.

Spolecnost tímto žádá o odkup Pozemku do svého výlucného vlastnictví za úcelem sjednocení vlastnictví

Nemovitostia Pozemku. Vaše vyjádrení, a podmínky pro odkup Pozemku adresujte, prosím, na adresu sídla

Spolecnosti:

Arcona Capital Czech Republic, s.r.o.
k rukám Evy Krškové
politických veznu 912/10
Nové Mesto
110 00 Praha 1

Dekujeme za kladné vyrIzenI naší žádosti.

S úctou ,^~)

.
. Zbynek ube, clen predstavenstva

Prílohy: List dastnictv/a katastrá/n/mapa

www.arconacapital.com
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MESTO PRÍBRAM
MESTSKÝ ÚRAD PRÍBRAM, Odbor investic a rozvoje mesta
Tyršova 108, 261 19 Príbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky mesta Príbram: 2ebbrqu, lC: 00243132

VÁŠ DOPIS:

SPIS. ZNACKA:
CÍSLO jEDNACÍ: MeUPB 03127/2019/O1RM/OddRM/Há

VYRIZUjE:

TEUFAX:

E-MAIL:

Libuše Hálová

318 402 576

libuse.halova@pribram.eu

DATUM: 28.01.2019

Mestský úrad Príbram

Odbor správy majetku

Oddelení majetkoprávni

Ing. Dagmar Kesslová

Pozemky p. c. 2604/106, p. c. 2582/42 vše v k. ú. Príbram - vyjádrení Odboru investic a rozvoje
mesta

Dne 09.01.2019 jste nás požádali o stanovisko ke smene cásti pozemku p. c. 2582/42 v k. ú. Príbram o
výmere cca 154 m' z celkové výmery 4491 m'· v majetku spolecnosti Arcona Capital Central European
Properties, a.s., za cást pozemku p. c. 2604/106 v k. ú. Príbram o výmere cca 18 m' z celkové výmery
22 m2 v majetku mesta Príbram.

Dne 13.09.2018 jsme se již vyjadrovali k žádosti spolecnosti Arcona, c. j. MeUPB
76494/2018/OIRM/OddRM/Há. Dle vyjádrení SOSH by bylo vhodné, aby mesto získalo do svého majetku
cást pozemku p. c. 2582/42 v k. ú, Príbram o výmere cca 154 m', na kterém se nachází chodník a
komunikace. Spolecnost s touto možností souhlasí.

K žádosti sdelujeme:
Pro správní 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.

Predmetné pozemky, kterých se týká žádost, jsou v ÚP, vymezeny následovne:
j Pozemek mesta Príbram p. c. 2604/106 v k. ú. Príbram - plochy technické inhastruktury (TI)

Podle ÚP se nejedná o plochu verejného prostranství.

j Pozemek ve vlastn ictvi spolecnosti Arcona p. c. 2582/42 v k. ú. Príbram - plochy technické
inkastruktu/y (TI)

1. Vyjádreni Oddeleni rozvoje mesta
Doporucuje realizovat navrhovanou smenu predmetných pozemku,
Vyrizuje Libuše Há/ová/318 402 576

2. vyjádreni Oddelení prípravy a realizace projektu (z hlediska plánovaných investic mesta)
Na uvedených pozemcích mesto Príbram v soucasné dobe nepripravuje žádnou investicní akci.
vyrizuje: Ing. Pavel Bureš/318 402 559

S pozdravem
"=,'M'^"

:
Libuše álová
referentka oddeleni rozvoje mesta
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MESTSKÝ ÚRAD PRÍBRAM
SAMOSTATNÉ ODDELENÍ SILNICNLHO HOSPODÁRSTVÍ
Tyršova 108, 261 19 Príbram l, tel.: 318 402 211, fax: 318 498 277, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky mesta Príbram: 2ebbrqu, lC. 00243132

VÁŠ DOPIS ZN, MeUPB 76501/2018
157/2018 OSM/Oddmaj/ke

SPIS ZNACKA: SZ MeUPB 75346/2018
CÍSLO jEDNACÍ: MeUPB 77674/2018/SOSH/Zd

Odbor správy majetku
VYRIZUJE

TEL/FAX:

E-MAIL:

Ing Simona Zd'ánská

318 402 525
simona.zdanska@pribram.eu

DATUM: 24.08 2018

Vyjádreni k žádosti spolecnosti Arcona Capital Central European Properties, a.s.

Na základe žádosti spolecnosti Arcona Capital Central European Properties, a.s., o odprodej cásti
pozemku parc,c. 2604/106 v k.ú. Príbram, Vám sdelujeme:
Z hlediska dopravních zájmu nedoporucujeme odprodej celého pozemku. Na cásti tohoto pozemku se
nachází komunikace a chodník - úl. Nádražní (viz príloha, list pasportu). Z tohoto duvodu doporucujeme
prodej pouze cásti pozemku.

výše uvedený pozemek je na cásti (v míste chodníku a komunikace) uveden v obecne závazné vyhlášce
mesta c. 1/2011, q místním poplatku za užÍvání verejného prostranství jako pozemek, za jehož zvláštni
užíváni se vybírá místní poplatek.

r

. . ' " ., - 193 -Ing. Simona ždánská , '
referent Samostatného o' deleni silnicního hospodárství

n
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Da?mar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Predmet:
Prílohy:

Dobry den pani Kesslova,

Petra Deaková <petra,deakova@arconacapital.com>
úterý 23. dubna 2019 10:57
Dagmar Kesslová
Eva Kršková
FW: Objednávka geometrického pIánu
návrh_GPL_1.pdf

cena za Celková
pozemek rozloha m cena

2604/106 17 805,73 13697,41

2582/42 277 348,48 96528,96

82831,55

Dakujeme za zaslaný GP, chcem sa vsak spytat podla neho vychadza suma za zmenu nasledovne:

Prosím o potvrdenie vypocitanych sum.

Pekný den.

Petra Deáková
Asset Manager

petra.deakova@,arconacapital.com
+420 607 733 333

A
Arcona Capital Czech Republic s.r.o.
pditických veznu 912/10
110 00 Prague 1
Czech Republic
+420 284 086 400

www.arconacapital.com
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From: Dagmar Kesslová [mailto:Dagmar.Kesslova@pribram.eu]
Sent: Wednesday, April 17, 2019 12:17 PM
To: Eva Kršková <eva.krskova @arconaca pital.com>
subject: fw: Objednávka geometrického plánu

Vážená pani Kršková,

posIlám vám k odsouhlaseni návrh geometrického plánu pro oddelení Cásti chodníku a komunikace z Vašeho
pozemku. V míste chodníku je meren podle plotu.
Prosím o vyjádreni.

Pokud máte nejaký dotaz na geodeta, je to pan Hadrava, tel. 602 594 420.

S pozdravem
Ing. Dagmar Kesslová

vedoucí oddelení majetkoprávniho
Tel.: 318402529

E-mail: dagmar.kesslova@pribram.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram .eu

Mestský úrad Príbram
O Tyršova 108

261 19 Príbram

From: Geoservis Príbram <Reoservis-pb@vo|nY.cz>
Sent: Wednesday, April 17, 2019 11:57 AM
To: Dagmar Kesslová <daqmar.kess|ova @pribram.eu>
subject: Re: Objednávka geometrického pIánu

Dobrý den,

v príloze posíláme k odsouhlasení návrh geometrického plánu - s pozdravem Hadrava J.

G
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Daamar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Predmet:

väzena pani Kesslova,

Petra Deaková "petra.deakova@arconacapital.com>
streda 23. ledna 2019 10:30
Dagmar Kesslová
FW: Znalecké posudky

S uvedenými podmienkami zameny suhlasime, prosím potom o informaciu ako dana zalezitost pokracuje na
jednaniach mesta atd.

S pozdravom.

Petra Deáková
Asset Manager

petra.deakova@arconacapital.com
+420 607 733 333

A
KRCONA

Arcona Capital Czech Republic s.r.o.
politických veznu 912/10
110 00 Prague 1
Czech Republic
+420 284 086 400

www.arconacapital.com

veškerý obsah tchoto ew"ilu (vce·9ne priležených souboru) muže obsahovet duverné informace je urcen pouze jeho adresátum. jakékciiv uZívéni,
prepos9áni, zverejnováni ci jme nakládá ni s obsahem tohoto etnailu tretími osobami (vyjnía adresátu) je no. lento email zároven nezakládá
závazné prévní jednání vedouci ke vzniku, zmene nebo zániku jekéhokoliv vztahu. Smlouva muže být úz2vréna výhrac'ne písemnou
fcrmou. Zároven se nejedná o písemné potvrzení ústne uzavrené smlouvy dre § 1757 zákona c. 8S/2012 Sb., obcanského zákcniku. výsledky jednání
predcházejicich uzavreni smlouvy ucinených prostrcdnictvim tohoto emaifu jsou nezávazné a žádná spoiecmsE skupiny Areona Capitd nenese
DäpovedncM za prípadné takovéto smlouvy z jzkéhokoliv duvodu.

The mire conreréE of this ernái (inc|Udirug any may confein cok1ndential infcrmäticn and is intended sokjy to its addressees. Any use,
romarding, disseminauon or any cther disposal of the content of this email by any third person (Except addres$ee$) is The content OF
this emaú Es not legeky binding and does noV consíiruOe conciusion, modifica.tion or GermtnaEion of any cormctua| relationship. Any and dl
agreements must be concluded in writinoc. At the same Vime, this emaÍÉ does not contain a written connrmaúon cjr any oral agreement pursuant to
Sec. f757 of Aci No. 89/2012 COIL, the Civil Cede. No results of negotiations preceding conclusion of any agreement made by way of this email are
binding arid no company from Arcona Capital group is liable for any or such agreement fer any reason.

From: Dagmar Kesslová [mailto:Dagmar.Kesslova@pribram.eu]
Sent: Wednesday, january 09, 2019 10:49 AM
To: Eva KrŠková <eva.krskova@arconacapital.com>
subject: Znalecké posudky

'7
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Dobrý den,

na Vaši žádost Vám posIlám kopie znaleckých posudku.
Jedná se o dva posudky v hodnote 2.000,- a 1.200,- KC, protože nejdríve jsme ocenovali pozemek pouze pro prodej a
potom i pozemek pro smenu.
Obe strany zaplatí znalecké posudky spolecne, budeme tedy po Vás žádat úhradu 1.800,- KC.

Heslo pro otevreni prílohy Vám zasílám na Váš telefon.

S pozdravem
Ing. Dagmar Kesslová

vedoucí oddelenI majetkoprávního

Tel.: 318402529

E-mail: dagmar.kesslova@pribram.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu

Mestský úrad Príbram
l) Tyršova 108

261 19 Príbram

t?
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ŽNALECKÝ POSUDEK 2160/123/2018

o cene nemovité veci' pozemku p.c. 2604/1 06 — Príbram Nemovitá vec, která tvorí predmet ocenení je u Katastrálního
úradu v Príbrami zapsána na listu vlastnictví císlo 10001 pro obec Príbram a katastrální území Príbram, okres Príbram

' " "'":l/

!'1
l,,
';,

]

Objednatel posudku Mesto Príbram
Tyršova 108
261 19 Príbram l P

ÚCELPOSUDKU zjištení obvyklé ceny nemovité veu jako podkladu k vystupování
objednatele v právních vztazích

' r

. ,

Ocenenl provedeno ke dni 18. 9. 2018 POSUDSK VYPRACOVAL'

,

b' "

b " ' ·

Ing. Paver Pedi
Voznice 133
20? 01 Dobríš

POUZITÉ PREDPISY ZákQn cjslo 151/1997 Sb. ve znení pczdejšich predpisu, podle stavu ke dni 18. zári
2018

Prohlldka na míste 18. 9. 2018, Datum zpracování 18. 9. 2018
samostatne

' '\
\

· :
' : l
" t

l 6 '
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A. Základní údaje
l. PRedmet ocenení

Ocenujeme extrémne úzký, protáhlý pozemek, který vetšinou své plochy .vybíhá" do zahrady u provozní
budovy na parcele p.c. 2582/31, tedy Cp. 355 - viz detail snímku z katastrálni mapy ve formátu .ortofoto" níže na této
strane znaleckého posudku. Z hlediska ocenovací legislativy jde tedy o cást Jednotného Funkcního Celku u budovy typu
F.

í

A
.r

Shora popisované nemovité veá nalezneme u západní hranice jižní cásu ulice Nádražní - viz letecký snímek na
krycím liste tohoto znaleckého posudku.

Tvar, rozmery, presná poloha dotcené plochy - to vše je demonstrováno na níže priloženém detailu snímku z
katastrální mapy.

2. Vi,astn[cké a evidencní údaje
Pozemek, který tvorí predmet ocenení je ke dni oceneni u Katastrálního úradu v Príbrami zapsán pro obec

Príbram a katastrálni území Príbram na

LV 10001 jako výlucné vlastnictví

Mesta Príbram, se sIdkm Tyršova 108, 261 01 Príbram

Majetkoprávne sestává z:

Parcely p.c. 2604/106 zahrady $ výmerou 22 m2

3. Podklady pro vypracování znaleckého pOSUDkU

informace a údaje sdelené zástupci objednatele
objednávka císlo OBJ 181 02 97 ze dne 23.8. 2018
skutecnosti a výmery zjištené na míste samém

4. Prohlídka a zamerení jvEMovITÉ veci

Prohlídka cásti pozemku probehla tak, jak je uvedeno na krycím liste tohoto znaleckého posudku.

5. Použit,é PREdpisy

Zákon císlo 151/1997 Sb. v platném znení ke dni oceneni
Vyhláška císlo 441/2013 Sb. ve znení
Vyhlášek c. 199/2014 Sb, c. 345/2015 Sb., 53/2016 Sb., c. 443/2016 Sb., c. 457/2017 Sb.

'ic
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B. Nález
I) Pozemek p.c. 2604/106 úzký, protáhlý .klín" v zahrade u provozní budovy s Cp. 355

C. c)cenení - Posudek

Cena pozemku

Analýza trhu s nemovitými vecmi

Cena v míste a case ocenení obvyklá

K

Zákon 151/1997 Sb. v platném znení definuje obvyklou cenu takto - § 2 Zpusoby ocenování majetku a služeb

Majetek a služba se ocenují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpusob ocenováni. Obvyklou

cenou se pro úcelV tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena pri prodeiich stejného,
poprípade obdobného majetku nebo pri poskytováni stejné nebo obdobné služby v obvVklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenení. Pritom se zvažuji všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její
výše se nepmmltají vlivy mimorádných okolnostI trhu, osobních pomeru prodávajícího nebo kupujldho ani vliv zvfáštni obliby.
Mimorádnými okolnostmi trhu se rozumejí napríklad stav tísne prodávajícího nebo kupujLcÍho, dusledky prírodních ci jiných kalamit.
Osobními pomery se rozumejí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi pmdávajícím a k|jpujlc[m. Zvláštní
oblibou se rozumí zvláŠtnl hodnota prikládaná majetku nebo službe vyplývajicl z osobního vztahu k nim.

Obvyklá cena vyjadruje hodnotu veci a urcí se porovnáním.

Pristup na bázi porovnáni je založen na tržním principu srovnání hodnoty ocenované nemovité veci s cenami
obdobných veci, které byly realizovány v nedávné dobe na trhu. Jeho výsledkem je porovnávací hodnota, rovnajicí se
cene podobné nemovité veci dosažené na volném trhu s eventuálním zhodnocením prípadných odlišnosti a casového
odstupu. jedná se o metodu prístupu, která preferuje pri stanoveni tržní hodnoty prímou re¶exi trhu a následnou
substituci na základe skutecne obchodovaných prípadu.

Trh s nemovitými vecmi dané komodity, tedy trh s pozemky, v míste existuje, je relativne dobre citelný.
Nabídková jednotková cena pozemku osciluje kolem cástky 1 000,- Kc/m2.

Uvedená tvrzeni pIati pro »standardni" stavební pozemky, které jsou zejména svoji výmerou, tvarem ci konkrétni
polohou vhodné pro výstavbu objektu k bydlení eventuálne objektu komercních. Námi ocenovaná plocha uvedené
aspekty nesplnuje, a sice zejména z techto duvodu:

r
velmi malá plošná výmera, atypický tvar, faktická nemožnost autonomního využiti

V našem prípade není tedy možné striktne naplnit diká zákona o ocenováni a pro stanoveni obvyklé ceny užit
metody porovnání, nebot jde o plochu atypickou a pro stanovení této jsme nuceni aplikovat platnou provádecí vyhlášku k
zákonu o ocenování.

Na základe shora uvedeného mužeme tedy záverem konstatovat, že cenu v míste a case oceneni obvyklou,
kterou je nutno stanovit na základe porovnáni, urcit nelze. Pro další výpocet je tedy treba vycházet z

Cen\/ zjištené.

Oceneni pozemku je tedy niže provedeno podle platné dikce Zákona o ocenování c. 151/1997 Sb. a jeho
Provádecí Vyhlášky c. 441/2013 Sb. ve znení Vyhlášek c. 199/2014 Sb., c. 345/2015 Sb., c. 53/2016 Sb., 443/2017 Sb. a
457/2017 Sb., kdy shora uvedené právni predpisy jsou niže pro zjednodušeni uvádeny jako výhláška a Zákon.

"11
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" Vyhláška císG ÁLÚ2013 Sb. ve mení 199/2014 Sb., 345,'2015 Sb., 53/2016
Sb.,443/2016 Sb,45712017 Sb.

$UvobM p«tomek neoanóny v C0nGv0 mapO Uavobnkb pozom kú ll

§3 i
Obec nevymnovmbv Tahulcec.1 PYóohy C.2 P.C. 2604/106

Príbram

§4 NádrWf - Mariánská
Pozomky pod bucqvqu typu Fa JFC

It c. 3VyNdšky TWKU 3Pnkhy c:

, 0,00 p,

Ip 0,65 p,

É
i O,® P? 0,08 P2

l! 0,00 P3 0,05 P,

' 0,00 P4 0,00 P4
P6' P7" Pb' P9' (l' 0,00 p, 1,000 0,00 p,

' (P1+P2+P,+P4'P5)) 1,00 P6 PC(1+ 0,10 P' O 741 "

l 1,00 P7 (P2'P,+P,+P,+P6+P,+Pe+P, + 0,01 P7 ' ;

1,00 Pb P,,'Pn)) 0,10 P,
1,00 Ps 0.00 P,

l Tduú t C. 0,00 Piq
Pii l

·ým
l Iq 0,03 Pi -0,20

.mm+
vyQt

0.00 " 1,030
0,00 P3 |"k'lo'k

! 1 + (Pl+P2+P,+P,+PµP6) 0,00 P4

i DAO " 0,763230
0,00 P6

l R ZcUze ,,,m

1056,00Kc 0,763 =,: 805,73 Kc
FbzeMcpc. výtNrav rrQ j«hdkovócma výsledná zjištená cena Podíl Výsledná §ištená cena
2604/106 805,73 Kc 17 726,06 Kc I i;i 17726,06KC

22 '
: Celkem m2 17 726,06 KC l

b

A2
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D. Rekapitulace cen nemovité veci

l) Pozemek p.c. 2604/106 úzký, protáhlý .kiln" v zahrade u provoznf budovy s Cp. 355

Cena nemovité vecj v míste a case oCenení Qt?vyklá

Nelze urcit

Cena nemovité veci zjištená

17 726, 06 Kc
zaokmhleno na desetikoruny

, 17 730,m,slovy
Sedmnáct-tisíc-sedm-set-tricet korun ceských

E. Seznam príloh znaleckého posudku
I) Informace o parcele z KN, detail snímku z katastrální mapy

2 LISTY MEZI STRANOU l A 2 TOHOTO ZNALECKÉHO POSUDKU

Voznice 18. zárí 2018
, ,.;4_ · l

I"g· pa":y"£h "")

-- _--

Posudek obsahuje 7 listu, z toho 1 Iisttitulnf, 4 listy znaleckého!~pru<á l'sty jako príbku zna1éíý"posudek se

predává ve dvou vyhotoveních.
Prohlašuji, žo jsem si vedom následku vedome nepravdivého znaleckého posuau, a to ve smyslu § 127a zákona c.

t 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, v platném znení.

Znalecká dqložka

Znalecký posudek jsem podd jako make jmenovaný rozhodnutím krajského soudu v Praze dne 22.6 2006 pod císlem jednacím Spr
4013/2005 pro základni obor ekonomiW ceny a odhady nemovitosti.

Znalecký posudek je zapsán pod poradovým císlem 2I60/123/2018 v mém zndeckém denjkú'" ;

Znalecné a náhradu nákladu úctuji podle pripojené likvidace. """"l

Ing. Pavel Pech - : L"p ' " ""C" ' "',j
vomiclu» " " l'
26ŠÓ1 DOBRLŠ

'1"j
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· sS Znalecký posudek 2193/156/2018
d
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q cenE nemovité veci: cáSti pozemku p.c. 2582/42 — Príbram. Nemovitá vec, jejlz cást tvorí predmet ocenení je u
Katastrálnlho úradu v Príbramj zapsána na listu vlastnictvl cfslo 10530 pro obec Príbram a katastrálnl územf Príbram, okres
Príbram
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Mesto Príbram
Tyršova 108
261 19 Príbram l

zjištení obvyklé ceny nemovité veci jako podkladu k vystupování
objednatele v právních vztazích

Q!muE!QYEc!EN9^ Dlýj 17.12. 2018 Pqsudek VYPRACQYAL Ing. Pavel Pech
Voznice 133
263 01 Dobríš

ve znení pozdejškh predpisu, podle stavu ke dni 1Zm
pLosince-2Q1g

17.12. 2018, Ratum 17. 12. 2018
samostatne

l
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A. Základní údaje
l. PredmUj QCENENí

Ocenujeme severní, potažmo severovýchodní, okraj pozemkové parcely p.c. 2582/45. Jde o pozemek, jehož
výrazná vetšina tvorí jednotný Funkcní Celek s budovou typu F - budovou na stavební parcele p.c. 2582/31, tedy
budovou Cp. 355.

Námi ocenovaná plocha, tedy area pri severním
chodníku pro peší a cástí zrejme i pozemkem pod obslužnou,
snímku z katastrální mapy ve fbrmátu .ortofoto".

okraji popisované parcely, je pozemkem komunikace -
asfaltovou silnicl v ulici Nádražní - viz niže pnložený detail

0

Shora popisované nemovité veci nalezneme u západní hranice jižní cásu ulice Nádražní - viz letecký snímek na
krycím liste tohoto znaleckého posudku.

Tvar, rozmery, presná poloha dotcené plochy - to vše je demonstrováno na niže priloženém detailu snímku z
katastrální mapy.

l'

?. YLASTNICKÉ A EvIPeN¢N ÚDAjE

Pozemek, jehož cást Norí predmet ocenení je ke dni oceneni u Katastrálního úradu v Príbrami zapsán pro obec
Príbram a katastrální území prfmm na

L-V 1QRQ. jako výlucné vlastnictví

5poLecno$tl Arcona Capital Central Europen Properties, a.s., se šIdlem politických veznu 912/10, 110
00 Praha 1 Nové Mesto

Majetkoprávne sestává z."

Parcely p.c. 2582/42 ostatní plochy, jiné plochy

predmet ocenení tvorí jeho cást
s výmerou 4 491 m2

s výmerou cca 154 m2

3, PQPKI.ady PRO VYE'MCQvÁNÍ zNALEcKEHQLQsLRKy

informace a údaje sdelené zástupci objednatele
objednávka clslo OBJ 181 02 97 ze dne 23.8. 2018
skutecnosti a výmery zjištené na míste samém

££BQWjDKa A 7,A»lEREN1 NEMQVITÉ vECI

Prohlídka cásti pozemku probehla tak, jak je uvedeno na kryclm liste tohoto znaleckého posudku

Zákon císlo 151/1997 Sb. v platném znení ke dni ocenení
Vyhláška císlo 441/2013 Sb. ve znenl
Vyhlášek c. 199/2014 Sb, c. 345/2015 Sb., 53/2016 Sb., c. 443/2016 Sb., c. 457/2017 Sb.

1G



18.12. 2018

Informace o pozemku

Parcelní císlo:

Obec:

KatastränI území:

Císlo LV:

Výmera [m2]:

Typ parcely:

Mapový list:

Urcení výme'y'

ZpÚob využití:

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávnení

Informace o pozBmku"l Nahllžení do katastru nemovitostí

?58?/4?p

Pnbmm [5399111Q

PrLRmm IZ&R§1

1Q5áQ

4491

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Ze souradnic v S-JTSK

jiná plocha

ostatní plocha

7
Tc$> i°° "°\/

,'

Vlastnické právo

DArcona Capital Central European Properties, a.s, politických veznu 912110, Nové Mesto, 11000 Praha 1

podu

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány Žádné zpusoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

.e ._ RÍzenÍ, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
-_Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí CR vykonává KataStrální úräq prc' $tredoceský krai, Htastrá|ní

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.12.2018 16:0E02.

© 2004 -2018 ýrad kat·s'lá|nl'? , M sLglištém 18q11
Podáni urcená kataMlnIm Uhdum a pracovištím zasílejte prímo na jejich e-mil adresun.

Verze aplikace: 5.5 3 build O

l?
hWs://nahlkenldob.wzk~bmzObjen.aspnenwpt9d=HeomMU2>ax_blla4GftaVGoWnv2|gijCkj3XgvbTxAHW7W4px|SbUMKvX362... 1/1
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Strana 2

B. LÝÁLEZ
l) Cást pozemku p.c. 2582/42 cca 154 m2 komunikace u severního okraje uvedené pozemkové parody

C. Ocenení - Posudek

Cena pozemku

Analýza trhu s nemovitými vecmi

Cena v míste a case ocenení obvyklá

e"

Zákon 15111997 Sb. v platném znenf definuje obvyklou cenu takto - § 2 Zpusoby ocenování majetku a služeb

Majetek a služba se ocenují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpusob ocenováni. Obvyklou

CénQu se PrQ ú¢ely tohotQ zgkona rozumí cena, která t)ý t?yla closažena pri prodejích stejn¢hQ,
RQRnRade Qkd9knéhQ--majetku nebo pri poskytovánÍ stejné nebQ obdobné s|užky v okvyklém
QbchQqnim sN,ku v tuzemsku ke dni Pritom se zvažují všechny okolnosu, které mají na cenu vliv, avšak do její
výše se nepromltajl vlivy mimorádných okofnostf trhu, osobních pomeru prodávajlcfho nebo kupujíc[ho ani vliv zvláštni obliby.
Mimorádnými okolnostmi trhu se rozumejí napríklad stav tísne prodávajícího nebo kupujiclho, duskdky prírodních ci jiných kalamit.
Osobními pomery se rozumejl zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajíclm a kupujklm, Zvláštní
oblibou se rozumí zvláštní hodnota prikládaná majetku nebo službe vypNvajÍcL z osobního vztahu k nim.

Obvyklá cena vyjadruje hodnotu veci a urcí se porovnáním.

Prístup na bází porovnání je založen na trZn im pnncipu srovnáni hodnoty ocenované nemovité veci s cenami
obdobných vecí, které byly realizovány v nedávné dobe na trhu. jeho výsledkem je porovnávací hodnota, rovnající se
cene podobné nemovité veci dosažené na volném trhu s eventuálnlm zhodnocením prípadných odlšnostl a casového
odstupu. jedná se o metodu prístupu, která preferuje pri stanovení trZní hodnoty prímou reflexi trhu a následnou
substituci na základe skutecne obchodovaných prípadu.

Trh s nemovitými vecmi dané komodity, tedy trh s pozemky, v míste existuje, je relativne dobre citelný.
Nabídková jednotková cena pozemku osäluje kolem cástky 1 000,- Kc/m2.

Uvedená tvrzení platí pro ,,standardní" stavební pozemky, které jsou zejména svojí výmerou, Narem ci konkrétni
polohou vhodné pro výstavbu objektu k bydlení eventuálne objektu komercních Námi ocenovaná plocha uvedené
aspekty nesplnuje, a sice zejména z techto duvodu:

- velmi malá plošná výmera, atypický Nar, faktická nemožnost autonomnfho využiti - soucást obslužné
komunikace, potažmo její príslušenství (chodník)

V našem prípade není tedy možné striktne naplnit dikci zákona o ocenování a pro stanoveni obvyklé ceny užit
metody porovnání, nebot' jde o plochu atypickou a pro stanovení této jsme nuceni aplikovat platnou provádecí vyh|ášklj k
zákonu o ocenováni.

Na základe shora uvedeného mužeme tedy záverem konstatovat, že cenu v míste a case ocenení obvyklou,
kterou je nutno stanovit na základe porovnání, urcit nelze. Pro další výpocet je tedy treba vycházet z

Ceny zjištené.

Ocenení pozemku je tedy níže provedeno podle platné dikce Zákona o ocenování c, 151/1997 Sb. a jeho
provádecí Vyhlášky c. 441/2013 Sb. ve znení Vyhlášek c. 199/2014 Sb., c 345/2015 Sb., c. 53/2016 Sb., 443/2017 Sb. a
457/2017 Sb., kdy shora uvedené právní predpisy jsou niže pro zjednodušení uvádeny jako Vyhláška a Zákon.

2C



Strana 3

i výhláška clsl0 441/2013 Sb. ve mení 199Q014 Sb., 345n015 Sb., 5312016

, Sb., 44312016 Sb, 45712017 Sb.
noomnónýv eomv6 muµb ttmbnieh pmmku '

§3
C»éc vygmwaná v Tabulce C ¶ PHcny c 2

' " Pnbram - Nádražní
l.

i _5'i
' Od$two¢ (3)
:·
' ZcU ze 3VyNádry

-0,25 " Ä '

348,48 Kc !1056.00Kc ::C
::

1
PWmk pC , výmecav rte , ~KM mo Ccm

L äiµ ' 154 348,48Kc 53665,92 Kc

. ?E$N? ,
CQlkomCáA obluré komurMce l její

Severní cást P.C 2582/42 - cca 154 m2

l
PS '

l

0,33

Cena $po|Udas(nického podlMM'

1/1 53665,92 KC Colkwn

154 53 665,92 Kc

D. Rekapitulace cen nemovité veci
l) Cást pozemku p.c. 2582/42 cca 154 m2 komunikace u severního okraje uvedené pozemkové parcely

Cena nemovité veci v míste a case oceNní obvyk|á

Nelze urcit
Cena nemQvité vCci zilštCná

zaokruhleno na desetikoruny

53 670,m,
slovy

Padesát-tn-tisice-šest-set-sedmdesát Komn ceských

E. Seznam príloh znaleckého posudku
l) Informace o parcele z KN, detail snímku z katastrální mapy, dtto se znázornením ocenované

PLOCHY

3 LISTY MEZI STRANOU l A 2 TOKU Us poyq)ku

r -. ..Voznice 17. prosince 2018 Ing. Pave} 1"U"

Posudek obsahuje 7 listu, z toho 1 list titulní, 3 listy znaleckého posudku & 3 míji«'pfj|ohu. posudek se

predává ve dvou vyhotoveních. - -" ""
Prohlašuji, ž0 jsem si vedom následku vedome nepravdNéh6 ŽÁaleckého posudku, a Iq ve smysiu § 127a zákona c.

9911963 Sb., obcanský 8oudni rád, v platném znení.

Zndecký posudek jsem podal jako znalec jmenovmý rozhodnuitim krajského soudu v Haze dne 22.6.2006 pod císlem jednacím Spr
4013/2005 pro äkladni obor ekonomika, ceny a odhady nemovdosti

Znäkcký posudek je zapsán pod poradovým císlem 2193/l56n0l8 v mém ma|eckém
Znulecné a náhradu nákladu úctuji podle pripojené hkvtdace. , . .

. f \
Ing. Pavel l'ech .L-': . - ' "'
Voznice 13 i . "
263 01 DOcRK

,2 l
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Q- 2604/123
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O
J

2604/12S

m'

l'604/124 2

26o%u50

,

l)

LEGENDA:v/astnictv/ pozemku k puý(»n/'mu w'heru
mesto Pn'bram

poptávaná cást pozemku ve v/Qstn/í'tv/' mesta Príbram ecm 18ni'

W" "j nabízená cást pozemku cca 154 rvi'
L __

Tento situacní snímek je nedílnou soucásti zámeru smenit cást pozemku
p.c. 2604/106, o výmere cca 18 m2 z celkové výmery 22 m2, za cást pozemku
p.c. 2582/42, o výmere cca 154 m2 z celkové výmery 4491 m2, oba v k.ú. Príbram,
c.j. MeUPB 21283/2019, S.Z. MeUPB 75346/2018
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO Á NOVEHC S1AVtj ÚDAJU KATASTRU NEMOVITOSTÍ
" "'""DDsavcdnl "stav " "" """ "' "" " """" No"ý stav

OznQccM 'výméw pq'ce|y Dmh' pozemkt Oznacen' vým€rcj pcrc:y===|" lyp stavby Zpôs Porovnání se stavem cvicence pr(jvn(ch vztahu

· pozern l-u pozemku , _ . urcen ' DG prechd2( z poZemku
&0 listu Výmero dílu DznoceM

pcrc cEslem __ _ , Zpôsob yyužM porc císlem ?pCsob využitl vyúitl yýmé, oznccenébo v vxmnictv/ dílu
ukotcstru drfvcj5l poz.

ho i ní ha R nemcvitostl evidenci ha i 'A

: : , ., .P . P

0

: . . · ' :2582/42 44j 91 =, 2582/42 L 42, 15 =O 2 258Z/42 10530 i 42| 15

, : . . ·i 258Z/60 1 i 65 ,== 2 2582/42 10530 i i! 65
0

' ' ' : ' 'F V

: ' · ' . :O 0

' ' ' ' ostd.p' 2 2582/42 10530 26
: ; 2582/67 i ; 26 M,,Wmnk,,
. . , .: ' i ;P ·

r r ·i ! 2582/62 i 28 ín%'á 2 258Z/42 10530 i 28

' : , ' ; iP P
, .

P
p · 0

' ' ' ' F ""A. 2 2582M2 10530 i i 57
; : 2582/63 l ; 57 -m Fiocno ; i
t .
. ,I · r

: ,
2604/106 i i 22 zahrada 2604/106 ! ; 17 zohroda 2 2604/106 10001 ! ! 17

' ' ' : ' ', V

. lU · ·

i ; l ' L astd,p' 2 2604/106 10001 ! i 3
2604 190 i i 3

' ' ' i l. .

. , ' :P P

. ,

2604/191 i i 2 =O 2 2604/106 10001 i 2
i ; ; iP

P ·

i 45j 13 i 45; /3

. : . . . ·. .

výkaz údaju o bonitovaných pudne eko|ogických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

Porceln( cfslo podfe Kód BPEJ Výrnerc; BREJ no dnu Porcefnl c/slo podle Kód BPEJ Výmero BPEJ no dílu

,kotostru zjednodušené ho i m7" " " po'cely katastru zjednodušené ha mj po'cely
nemovitostí evidence : nemovitDstl evidence

2604/106 52611 ' i 17 i :

, ,

GEOMETRICKÝ PLÁN "'""m P'" 'mm ·~0M ún·dné ·~mer'cký inl·nÝ·
Xn6no.

pro Ing. Štepán Vondrácek ' /4q
¢JNd pdo2ky uemwnu urbdM l Cfdo Podolky nmomu

terMmWocých 2325r 07 ,.móm~ch )]IJ1D)
rozde/en/ pozemku

On., 6.5.2019 Ckda, 184312019 4 ?. S cm·- S t/t'/c

Näe?itoutm q pmvdm pbdpioôm. Tmo Mejnopi0 v podob6

v aowmmoci ulb!

Vyhotovitel: Joros/o v Hodrc7vQ KoIoRrdlnf urod »ouhlad pomL pránu v Minne POQOM

Purkynova 394 l l , ;

261 0/ Pr/bram

Clslo plónu: 6 l 79 - 78RO 19

Okres, Pr/bram KÚ pro stredoceský kraj !' "
KP Príbram

Obec: Pr/brom Ing. Pavlina Burianová
PGP-828/2019-211 '

Kat. Území, Pr/brom 2019.05.17 13:35:17 CEST "

. Mapový list: Pr/bram l — 1/4 1 ,
DomvMntrn mutntkum pozemcu byle pDBkýtnutc momogt

v emu s rmrých ~·4

nm býy i :2 i
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5 6 7

1838-70 ,,:

'žLt
358-14

) 26O:7 /,9 26OL21

,,,,,,,, ( j J, J ,

2604/123 2604í"9O 1""i

2582/6D 358-250 l 1938-155 N

9,n

11:0|5,11 ,,,59 12<,, 13 /9 2083 21

14 /7 1· _ _ 1Z6¢ 23".U¥N,

745-20 ' -.[U 15 2582/62 ¥"e "©25 - ,
--" ""< F 2582,"'6f18 2604/191" 22 %- "%9 g

" 36 27

l ,

':0 18

a

2582/42
m

Q-
S

)i'i

l j

Seznom souradnic (S—J75K)

Souibdnice pru zápis do KN

Y X kód Kv.

77871 1.53 1Q83119.82 3

778655. T5 10&311&05 3

778692.94 1Q83T 17.56 3

778665.67 1083E97.66 3

778711.29 1ä&j118.37 3

778651.45 1ä&j147.20 3

778653.94 1o83n6. 12 3

. 1J lä&j147. 18 J

778655.47 10&3129.86 3

778654.45 IQ&313L46 3

77871 1.45 IO&3! 19.37 3

778709. 73 1083119.47 3

778708.81 1Q83118.14 3

778707.29 10&3116.80 3

7787ä5.80 10831 15.88 J

778704.5F 1ä83115.68 J

7787ä3.37 10831 16.ä3 J

778702. 15 1Q831 16.96 3

778691. 73 tO83ff6.93 3

778690.27 TO831 f6.48 J

7786&5.69 3

778684.56 I083117.27 3

7786&3.59 1Cl83118.10 3

7786&2.26 1ä831 19.04 J

778677.36 1Q83/19.34 3

778676. 35 108j1 18.88 J

778675. 61 1Q8J1 18.54 J

778675. 75 1®3118. 18 J

778674. 70 1(183 1 17.5J 3

778672.89 70&Jf 17.25 3

778655.23 1®37 19.53 3

778655. 19 TO83TT8.j1 3

778654.02 TO83f18.47 3

778652.69 /083119.j1 J

77865LŠ2 1ä83120.57 3

778650. 78 1083122.20 3

778650.52 10&3123. 93 3

778653.26 1ä8j 121.00 3

77865 L 90 7083123.22 3

778652. 44 1083 14 Lä8 J

778652.89 1083 143.61 3

77865 L06 TQ8314/.44 J

77865 L52 1083 144.88 J

778652. 10 1083!47. 19 J

778654.08 108j 120.jB 3

31 33

lcG "

C/S/O bodu

358-14

I 358-250

745-20

7838-jg

7&38-70

!938-136

1938-155

1991-11

2807-45

2950-81

1

2

3

4
5

6

7

8

10

11

72
" 13

14

75

16

T7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

L_ 27
28

29

30

3/

32

33

34

35

36

Poznámko

Gbcá$. stQbiL

docos. stab//.

roh obruby

sloupek plotu

docbs. stabí7.

cbcas. stabil.

cbcas. stobil.

cbcás. stobil.

cbcas. stabil.

doCbs. stobi7.

hreb

roh obruby

roh obniby

roh obruby

roh obruby

roh obruby

roh obruby

roh obruby

roh obruby

roh obruby

roh obruby

roh obruby

roh obruby

sloupek plotu

sloupek plotu

roh obruby

sloupek plotu

roh obruby

roh obruby

roh obruby

sloupek plotu

roh obruby

roh obruby

roh obruby

roh obruby'

roh obruby

roh obruby

sloupek plotu

sloupek plotu

sloupek plotu

sloupek plotu

roh obruby

roh obruby

roh obruby

docos. stobil.

J

" ' Ch

32
l .' 34

,!"l071'

,l JCS QO
1938-136

i

1//' i

j

l
N

CD

9/
'a

/838-19 C,

2577/1
i



MISYS Page l of l

OKRES:
OBEC:

KAT.ÚZEMÍ:

CZ020B Pribram,3211
539911 Príbram
735426 Príbram

Vyhotovil: Dagmar Kesslová
MISYS-KatastrSQL, informativní výpis pro vnitrní potrebu!

Data platná k: 1.09.2020
LIST VLASTNICTVÍ 10530
CástecnY vYpis

A Vlastník, jiný oprávnený

Oprávnený subjekt, ad resa

Vlastnické právo

Identifikátor Podíl

Arcona Capital Central European Properties, a.s., politických veznu 912/10, 11000 Praha - 24727873
Nové Mesto

CÁSTECNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

pozemky

Parcela Výmera[m2] Druh pozemku ZpUsob využiti' ZpUsob ochrany

PUVOD: Katastr nemovitosti (KN)

kn 2582/60 165 ostatní plocha
KN 2582/61 26 ostatní plocha
KN 2582/62 28 ostatní plocha
KN 2582/63 57 ostatní plocha

jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha

BI Vecná práva sLoužLcÍ ve prospech nemovitostí v cásti B

C Vecná práva zatežující nemovitosti v cásti B vcetne souvisejÍcÍch údaju

D poznámky a další obdobné údaje

Plomby a upozornení

e Nabývaci tituly a jiné podklady k zápisu

Listina

(bez zápisu)

(bez zápisu)

(bez zápisu)

(bez zápisu)

* výpis z obchodního rejstríku prokazujÍcÍ splynutí obchodních spolecností.

Z-14143/2010-211
Pro: Arcona Capital Central European Properties, a.s., politických veznu 912/10, 11000 Praha - Nové Mesto,

ic:247279,'2 ,

F Vztah BPEJ k parcelám (bez zápisu)

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrální úrad pro stredoceský kraj, Katastrálni pracovište Príbram, kód: 211

v kat. území jsou pozemky vedeny v jedné císelné rade

VyhotLveno systémem MISYS ve;:14.74.1307e pro VFK verze 5.4 Datum a cas vyhotoveni výpisu: 24.09.2020 15: 58 :46

Vyhotovil: Dagmar Kesslová výpis vyhotoven za 0.347S, SQLite3 native, ver.3.32.3
Tento výpis má informativnl charakter a je urCen pouze pro vnitrní potrebu oprávneného uživatele dat SPI KN.

:27
file:///C:/misys/isMisys.html/ISKN/100027.html 24.09.2020
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OKRES:
OBEC:

KAT.ÚZEMÍ:

CZ020B Pribram,3211
539911 Príbram
735426 Príbram

Vyhotovil: Dagmar Kesslová
MjSYS-KatastrSQL/ informativní výpis pro vnitrní potrebu!

Data platná k: 1.10.2020

INFORMACE O PARCELE

CÍSLO PARCELY:

VÝMERA [m2]:

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
PUVOD PARCELY:

LIST MAPY:
URCENÍ VÝMERY:

DRUH POZEMKU:
ZPUSOB OCHRANY:

RÍZENÍ VZNIKU:

SEZNAM BPEj:

KN 2604/106
22

Príbram 735426

Katastr nemovitostí (KN)

DKM
Ze souradnic v S-JTSK

zahrada
zemedelský pUdní fond

Z-521/2007-211

BPEJ výmera[m2]

52611 22

Pokud je výmera bonitních dIIU parcely menší než výmera parcely, zbytek parcely,,?enÍ bonitová,n.

OPRÁVNENÉ OSOBY: na LV 10001

oprávnený subjekt, adresa

Vlastnické právo

Mesto Príbram, Tyršova 108, 26101 Príbram - Príbram I

Vecná práva sIoužÍcÍ ve prospech nemovitosti v cásti B

Identifikátor Podíl

00243132

Vecná práva zatežujÍcÍ nemovitosti v cásti B vcetne souvisejÍcÍch údaju

Poznámky a další obdobné údaje

Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu

(bez zápisu)

(bez zápisu)

(bez zápisu)

Parcela KN 2604/106
* Souhlasné prohláŠení o nabyti do vlastnictví (zák.C.172/1991 Sb.) ze dne 9.1.2007.

Z-521/2007-211
Pro: Mesto Príbram, Tyršova 108, 26101 Príbram - Príbram I, IC:00243132

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrální úrad pro stredoceský kraj, Katastrálni pracovište Príbram, kód: 211

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné císelné rade

Vyhotoveno systémem MISYS ver.14.75.132178 pro VFK verze 5.4 Datum a cas vyhotovení výpisu: 19.10.2020 08:15:17
Vyhotovil: Dagmar Kesslová výpis vyhotoven za 1.025S, SQLite3 native, ver.3.32.3

Tento výpis má informat/vn/ charakter a je urcen pouze pro vnitrní potrebu oprávneného uživatele dat SPI KN.
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