
Město Příbram Pro jednání ZM
Odbor správy majetku dne: 07.12.2020
Název bodu jednání:
Žádost o směnu pozemku p. č. 4137/2, části pozemku p. č. 4143/1 a části pozemku p. č. 4143/2, vše
v k. ú. Příbram, za pozemky p. č. st. 73/3, p. č. 117/15, p. č. 117/17, vše v k. ú. Zdaboř

Předkládá: Rada města Příbram ,
Zpracovala: Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

projednáno: v Radě města Příbram dne 19.10.2020, usn. č. 852/2020
Text usnesení RM: Rada města
l. doporučuje ZM
schválit směnu pozemků v k. ú, Příbram, a to pozemku p. č. 4137/2, části pozemku p. č. 4143/1 o
výměře cca 32 m' z celkové výměry 73 m' (v předložené situaci označeno červeně písmenem ,,a"),
části pozemku p. č. 4143/2 o výměře cca 296 m' z celkové výměry 2482 m' (v předložené situaci
označeno červeně písmenem ,,b"), části pozemku p. č. 4143/2 o výměře cca 40 m' z celkové výměry
2482 m' (v předložené situaci označeno zeleně písmenem ,,C"), které jsou ve vlastnictví města
Příbram
za
pozemky v k. ú. Zdaboř, a to p. č. st. 73/3, p. č. 117/15, p. č. 117/17, které jsou ve vlastnictví

(spoluvlastnický podíl obou ve výši id. '/2),
a to bez finančního vypořádáni obou smluvních stran.

||. neschvaluje
úhradu částky za bezesmluvní užÍváni pozemků p. č. 4137/2, p. č. 4143/1 a p. č. 4143/2, vše
v k. ú. Příbram, zpětně za tři roky

s tlm, že od 10.07.2018 není povinen hradit částku za bezesmluvní užívání
ani současný vlastník objektu k bydlení který je součásti pozemku p. č. 4141
v k. ú. Příbram,

Napsala: Marie Vaněčková

Návrhy na usnesení:
zm schvaluje - neschvaluje
směnu pozemků v k, ú. Příbram, a to pozemku p. č. 4137/2, části pozemku p. č. 4143/1 o výměře cca
32 m' z celkové výměry 73 m2 (v předložené situaci označeno červeně písmenem ,,a"), části pozemku
p. č. 4143/2 o výměře cca 296 m' z celkové výměry 2482 m' (v předložené situaci označeno červeně
písmenem ,,b"), části pozemku p. č. 4143/2 o výměře cca 40 m' z celkové výměry 2482 m'
(v předložené situaci označeno zeleně písmenem ,,C"), které jsou ve vlastnictví města Příbram
za
pozemky v k. ú. Zdaboř, a to p. č. st. 73/3, p. č. 117/15, p. č. 117/17, které jsou ve vlastnictví

(spoluvlastnický podíl obou ve výši id. 1/!),
a to bez finančního vypořádání obou smluvních stran.

Důvodová zpráva:
Žadatelé:

,
které zastupuje na základě jemu udělené plné moci JUDr. Antonin Janák.

Předmět směny:
pozemky ve vIastnictvI města Příbram v k. ú. Příbram:
pozemek p. č. 4137/2 o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
část pozemku p. č. 4143/1 o výměře cca 32 m' z celkové výměry 73 m', zahrada - v situaci označeno
červeně písmenem ,,a"
část pozemku p. č. 4143/2 o výměře cca 296 m' z celkové výměry 2482 m', zahrada - v situaci
označeno červeně písmenem ,,b"



část pozemku p. č. 4143/2 o výměře cca 40 m' z celkové výměry 2482 m', zahrada - v situaci
označeno zeleně písmenem ,,c"
za
pozemky ve spo|uv|astnictvi žadatelů (každý vlastní podíl id. 1/2) V k. ú. Zdaboř:
pozemek p. č. st. 73/3 o výměře 153 m', zastavěná plocha a nádvoří
pozemek p. č, 117/15 o výměře 60 m', ostatní plocha, jiná plocha
pozemek p. č. 117/17 o výměře 1 m', ostatní plocha, jiná plocha.

Důvod žádosti:
Vyřešeni majetkoprávního uspořádání předmětných pozemků ve vlastnictví města Příbram, jež jsou
připiocené ke stavbě objektu k bydlení č. p. 527 v Příbrami III, která je součásti pozemku p. č. 4141
v k. ú. Příbram, kdy tento objekt má v současné době ve svém vlastnictví již jiná fyzická osoba
(vnučka žadatelů, jejímž nabývacím titulem je smlouva darovací, o zřízení věcného břemene -
bezúplatná, ze dne 10.07.2018, kdy darujícím byl jeden z žadatelů). však požaduji
směnu připlocených městských pozemků za pozemky ve svém vlastnictví v k. ú. Zdaboř, které jsou
evidovány na LV č. 5790. Na tomto listu vlastnickém je zapsán pozemek mj. p. č. st. 73/3
v k. ú. Zdaboř, na kterém stojí stavba technického vybavení č. p. 27 v Příbrami V-Zdaboř, která je
vedena na LV č. 11000 se zápisem u vlastnického práva - ,,neznámý vlastník, adresa neznámá".
Stavbou technického vybaveni je ve skutečnosti stavba hasičské zbrojnice, která stoji z menší části
též na městských pozemcích p. č. st. 73/1 o výměře 23 m' a p. č. st, 73/2 o výměře 11 m', vše
v k. ú. Zdaboř. Další dva pozemky p. č. 117/15 a p. č. 117/17 v k. ú. Zdaboř, které jsou zapsány na
uvedeném LV č. 5790, tvoří se stavbou hasičské zbrojnice jeden funkční celek. Na pozemku
p. č. 117/15 v k. ú. Zdaboř se z části nachází zpevněná plocha zajišt'ujÍcĹ příjezd a přístup k hasičské
zbrojnici a z části zeleň (předzahrádka). Pozemek p. č. 117/17 v k. ú. Zdaboř svoji plochou 1 m'
navazuje na stavbu hasičské zbrojnice, nachází se v rohu této stavby, kde je v současné době
svedena dešt'ová voda a uzemnění stavby, viz fotodokumentace a kopie katastrální mapy
s vyznačením směňovaných pozemků.

Město Příbram je vlastníkem budovy hasičské zbrojnice č. p. 27 v Příbrami V-Zdaboř, která je sice
jako stavba zapsána v katastru nemovitosti, avšak nikoli jako vlastnictví města. Ačkoli tato stavba byla
zkolaudována v roce 1978 a její přístavba pak byla zkolaudována v roce 1986, nebyla tehdy zapsána
do evidence nemovitostí, a dnes je v katastru nemovitostí u údaje týkajíciho se vlastnického práva
uvedeno ,,Neznámý vlastník, adresa neznámá". Dne 19.06.2017 schválilo Zastupitelstvo města
Příbram, svým usnesením č. 764/2017/ZM, sepsání souhlasného prohlášenI, v němž město Příbram
prohlásí, že je vlastníkem stavby budovy s číslem popisným (stavba technického vybavení) č. p. 27
v obci Příbram, části obce Příbram V-Zdaboř, která stojí na pozemcích p. č. st. 73/1, p, č. st. 73/2 a
p. č st. 73/3, vše v k. ú. Zdaboř, a

jako spduvlastníci pozemku p. č. st. 73/3 v k. ú. Zdaboř,
prohlásí, že uvedená stavba jejich vlastnictvím není. Město již bylo vyzváno Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm v Příbrami, k legalizaci stavby. Pokud tak město neučiní
k datu 01.01.2024. bude nemovitost považována za opuštěnou a stane se vlastnictvIm státu.

při své osobní schůzce na Odboru správy majetku sdělili, že souhlasné proh|ášeni
ve shora uvedené věci podepÍšÍ současně s podpisem kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej
předmětných částí městských pozemků (předmět žádosti), neboť' by rádi celou záležitost týkajĹcÍ se
zaplocených pozemků v k. ú. Příbram už dořešili. K tomuto Odbor správy majetku upřesňuje, že se
skutečně předmětná záležitost řeší od roku 2014 (postupně s jinými variantami řešení).

Město Příbram k vyřešení žádosti nechalo vypracovat znalecké posudky, kdy žadatelé uhradili '/2
z celkové ceny za jejich pořIzeni. Z důvodu nesouhlasu s cenami uvedenými ve znaleckých posudcích
zpracovaných pro město (nevýhodných pro žadatele) doložili žadatelé své znalecké posudky, viz
stručný rozpis cen pozemků níže, či podrobná kalkulace cen pozemků a znalecké posudky v příloze
tohoto materiálu. Právni zástupce ve svém dopise ze dne 10.07,2020 navrhuje celou záležitost, která
se vleče již několik let vyřešit směnou pozemků bez finančního vypořádáni obou smluvních stran. jak
se pracovnice Odboru správy majetku předběžně dotazovala u znaleckého ústavu, kde zpracovávají
znalecké posudky pro úřední a soudní účely, v případě požadavku na vypracování revizních
znaleckých posudků, bude jejich cena mnohonásobně vyšší z důvodu pracnosti zpracováni,



Znalecké posudky vyhotovené Ing. Pavlem Pechem (objednavatel - město Příbram)
Pozemky v k. ú. Příbram - znalecký posudek č. 2350/1/2020 ze dne 12.01.2020: obvyklou cenu
pozemků není možné stanovit - nelze použit porovnávací metodu, je tedy třeba vycházet z ceny
zjištěné (dle vyhlášky).
p. č. 4137/2 - výměra 9 m' (922,29 Kč/m') - 8.301 Kč
část p. č. 4143/1 - výměra 32 m' (922,29 Kč/m') - 29.513 Kč
dvě části p. č. 4143/2 - celk. výměra 336 m' (296"40) (922,29 Kč/m'). 309.889 Kč
CELKOVÁ cena zjištěná za pozemky v k. ú. Příbram (celkem 377 m'): 347.703 KČ.

výše úhrady částky za bezesmluvní užIvání pozemků v k. ú. Příbram v čase a místě ocenění obvyklá
(4% z částky 922 Kč/m' = 36,88 Kč/m'/rok) - po zaokrouhleni 37 Kč/m'/rok:
p. č. 4137/2 o výměře 9 m': 333 Kč/rok
p. č. 4143/1 o výměře 73 m': 2,701 Kč/rok
p. č. 4143/2 o výměře 2482 m': 91.834 Kč/rok
Celkem za užíváni plochy o výměře 2564 m': 94.868 Kč/rok.

Pozemky v k. ú, Zdaboř - znalecký posudek č. 2351/2/2020 ze dne 14.01.2020: obvyklou cenu
pozemků není možné stanovit - nelze použit porovnávací metodu, je tedy třeba vycházet z ceny
zjištěné (dle vyhlášky).
p. č. st. 73/3 - výměra 153 m' (873,30 Kč/m') - 133.614,90 Kč
p. č. 117/15 - výměra 60 m' (873,30 Kč/m') - 52.398 Kč
p. č. 117/17 - výměra 1 m' (873,30 Kč/m') - 873,30 Kč
CELKOVÁ cena zjištěná za pozemky v k. ú. Zdaboř (celkem 214 m'): 186.886 Kč.
Doplatek žadatele činí: 160. 817 KČ (347. 703 - 186.886).

výše úhrady částky za bezesmluvní uživání pozemků v k. ú. Zdaboř v čase a místě ocenění obvyklá
(5 % z částky 873 Kč/m' = 43,65 Kč/m'/rok) - po zaokrouhlenI 44 Kč/m'/rok:
p. č. st. 73/3 o výměře 153 m': 6.732 Kč/rok
p. č. 117/15 o výměře 60 m': 2.640 Kč/rok
p. č. 4143/2 o výměře 1 m': 44 Kč/rok
Celkem za užívání plochy o výměře 214 m': 9.416 Kč/rok.

Znalecké posudky zpracované Ing. Štěpán kem (objednavatel - žadatelé)
Pozemky v k. ú. Příbram - znalecký posudek č. 4091-21/20 ze dne 06,03.2020: cena obvyklá
p. č. 4137/2 - výměra 9 m' (500 Kč/m') - 4.500 Kč
část p. č. 4143/1 - výměra 32 m' (500 Kč/m') - 16.000 Kč
dvě části p. č. 4143/2 - celk. výměra 336 m' (296"40) (500 Kč/m') - 168.000 Kč
CELKOVÁ cena obvyklá za pozemky v k. ú. Příbram (celkem 377 m'): 188.500 Kč.
(Informativně: cena zjištěná 90.600 kč.)

Pozemky v k. ú. Zdaboř - znalecký posudek č. 4090-20/20 ze dne 05.03.2020: cena obvyklá
p. č. st. 73/3 - výměra 153 m' (1.200 Kč/m') - 183.600 Kč
p. č. 117/15 - výměra 60 m' (1.200 Kč/m') - 72.000 Kč
p. č. 117/17 - výměra 1 m' (1.200 Kč/m') - 1.200 Kč
CELKOVÁ cena obvyklá za pozemky v k, ú, Zdaboř (celkem 214 m'): 256.800 Kč.
(Informativně: cena zjištěná 223.514 kč.)
Doplatek města Příbram činí: 68.300 Kč (256. 800 - 188.500).

Záměr prodeje předmětných nemovitých věcí byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Příbram od
16.07.2020 do 03.08.2020.
Nabývací titul: p. č. 4137/2 a p. č. 4143/2 - vznik práva ze zákona (prohlášenI dle zák. č. 172/1991
Sb.), p. č. 4143/1 - souhlasné prohkášenľ o nabytí do vlastnictví (zák. č. 172/1991 Sb.).

Odbor správy majetku uvádí informativně odstavec z důvodové zprávy v celém znění, který byl
uveden v materiálu předloženém ke schváleni RM dne 19.10.2020, jenž se týká bezesmluvního
uživánÍ - v RM schváleno, viz text usneseni na první straně tohoto materiálu:
V návrhu na usnesení není navrženo zpětné bezesmluvní už/vánl pozemků v k. ú. Zdaboř, které by
mělo hradit město Příbram Dle ústního sdělení právního zástupce žadatelů
však žadatelé úhradu za bezesmluvní už/vánl budou požadovat v případě, že bude vyžadovat úhradu
město Příbram, neboť neoprávněně užlvajl předmětné nemovitosti obě strany. V tomto případě se



však dá předpokládat, že též v případě bezesm/uvn/ho užlvánl nepřistoupí právní zástupce na částku
vycházej/cl z posudků zpracovaných pro město Příbram.

vyjádřeni Odboru investic a rozvoje města:
- oddělení rozvoje města: doporuču je směnu pozemků. Směnou dojde ke konečnému vyřešeni
vlastnictví pozemků pod budovou hasičské zbrojnice na Zdaboři.

- odděleni přípravy a realizace projektů (z hlediska plánovaných investic města): na předmětných
pozemcích město Příbram v současné době nepřipravuje žádnou investiční akci.

vyjádření Samostatného odděleni silničního hospodářství: odděleni z hlediska dopravních zájmů
nemá žádné námitky k případné směně pozemků.

Stanovisko Odboru správy majetku:
Odbor doporuču je materiál ke schváleni z důvodu nutného narovnání majetkoprávního uspořádáni
pozemků pod stavbou hasičské zbrojnice na Zdaboři, viz podrobně vysvětleno v důvodové zprávě.
V případě, že občané dlouhodobě výužÍvajÍ bezplatně pozemky ve vlastnictví města, které leží v těsné
blIzkosti jejich domů, může se město rozhodnout tyto pozemky prodat za cenu nižší, než jaká je
stanovena znaleckým posudkem, a to z důvodu narovnání dlouhodobě neřešeného majetkoprávního
stavu a z důvodu, že tyto pozemky nemají pro obec jiné využití. Odchylka od ceny obvyklé směrem
dolů musí být zdůvodněna, založena na legitimních, objektivních důvodech, prokazatelným způsobem
zaznamenaných. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právni jednání neplatné.
Důvody pro odchylku od ceny obvyklé budou obecně dány, pokud prodej majetku za cenu obvyklou
v konkrétním případě není možný, nebo pokud s ohledem na povinnost města pečovat o všestranný
rozvoj a o potřeby svých občanů a zachováni městského majetku nebude převodem za nižší cenu
poškozena, což znamená, že prodej za cenu nižší než obvyklou cenu přinese městu jiné výhody, např.
právě uvedené narovnáni dlouhodobě neřešeného majetkoprávního stavu.

Komise pro realizaci majetku města dne 05.10.2020:
Komise doporučuje schválit směnu pozemků v k. ú. Příbram, a to pozemku p. č. 4137/2, části
pozemku p. č. 4143/1 o výměře cca 32 m' z celkové výměry 73 m' (v předložené situaci označeno
červeně písmenem ,,a"), části pozemku p. č. 4143/2 o výměře cca 296 m' z celkové výměry 2482 m'
(v předložené situaci označeno červeně písmenem ,,b"), části pozemku p. č. 4143/2 o výměře
cca 40 m' z celkové výměry 2482 m' (v předložené situaci označeno zeleně písmenem ,,C"), které jsou
ve vlastnictví města Příbram za pozemky v k. ú. Zdaboř, a to p. č. st. 73/3, p. č. 117/15, p. č. 117/17,
které jsou ve vlastnictví

(spoluvlastnický podíl obou ve výši id. J/2), a tO bez finančního
vypořádáni obou smluvních stran.

Komise nedoporučuje schválit úhradu částky za bezesmluvní užíváni pozemků p. č. 4137/2,
p. č. 4143/1 a p. č. 4143/2 , vše v k. ú. Příbram, zpětně za tři roky

s tím, že od 10.07.2018 uhradí částku za
bezesmluvní uživánÍ současný vlastník objektu k bydlení č. p. 527 v Příbrami Ill, který je součásti
pozemku p. č. 4141 v k. ú. Příbram,

Přílohy
1. Žádost ze dne 17.07.2019, situace - vytyčeni pozemků v k. ú. Příbram
2. Zádost ze dne 10.07.2020
3. Vyjádření Samostatného odděleni silničního hospodářství
4. Vyjádření Odboru investic a rozvoje města
5. výpis z katastru nemovitosti (částečný) - lv č. 10001
6. výpis z katastru nemovitostí (částečný) - lv č. 5790
7. Informace o parcele č. 4141 v k. ú, Příbram
8. Znalecké posudky č. 2350/1/2020 a č. 2351/2/2020
9. Znalecké posudky č. 4091 - 21/20 a č. 4090 - 20/20
10. Kalkulace ke znaleckým posudkům
11. 2x mapa ortofoto, fotodokumentace, 2x situační snímek
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Mgr. el Mgr. Ivaoa Mauricová

MěÚ Příbram
" "" toručeno: 27.J7.2C!9Mesto Příbram MeUPB 71341/2019

Tyršova 108 ""y" p""hy'
druh:

'"""""" ||'|Il))||||iI)i|iiliiĹ;|il|!iii)lllilii)l|)Odbor správy majetku fn0pme8743c0006

sp.zn.: SZ MeUPB 10055/2015

ČJ.: MeUPB 69570/2019

V Příbrami dne 16.7.2019

Váženi,

dovoluji si předložit plnou moc, kterou mne zmocnili k jednání
ve věci výměny pozemků a to st. 73/3 a 117/15 k.ú. Zdaboř a č. 4139/2 či jeho části k,ú. Příbram.

Dostal jsem Vaši rekci ze dne 10.7.2019, ke které sděluji, Že je nadále vlastníkem dalších
pozemků v lokalitě pozemku 4139/2 katastrálni území Příbram, takže na žádosti o výměny pozemku
dle návrhu geometrického plánu trvá.

Pokud bude známa jednotková hodnota pozemků ve vlastnictví města Příbram, může dojít k úpravě
návrhu geometrického plánu tak, aby nemuselo proběhnout vyrovnání v penězích.
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íjUOr. Antá1qtn jaÁk 7

l
"""·

Příloha : plná ::

MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r,o. advokátní kancelář l IČO: 03389391 l DIČ: CZ03389391
Maioušova 515/12, ISO 00 Praha 5, tej.: +420 222 310 101 l nám. T. G. Masaryka 142, 261 01 Příbram, td.: +420 318 628 902

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 230092.
E-mail: office@mjzlegal.cz I Internet: vmwmjzkgaLcz
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Město Příbram
Tyršova 108
261 19 Příbram
Odbor správy majetku

Osobně

Mgr. Jan Maune
JUDr. Antonin Janák

JUDr. Vladimir Zeithaml
JUDr. Bohuslav Klein
JUDr. Anna Janáková
Mgr. David Fechmer
Mgr. FTantiš¢k Šaw

Mgr. el Mgr. Ivana Mauricová

Městský úřad Příbram
261 01 Příbram l, Tyršova 108

Převzal: 0dborspriiy maetklj

2,°,š,b 10 -07- 2020
CV. Č.:

č,j., h'íl'P,5 GoTIG /LgLg

krát příloh

Vyřizuje:

JUDr. Antonín Janák

E-mail:

antonin.janak@mjzlegal.cz

Naše značka:
MHA003_200428 ltr to_MÚ Příbram_Směna
pozemků_návrh

Příbram
/0. 7.2020

Věc: Směna pozemků

Vážení,

obracím se na Vás opět v právním zastoupení mých klientů
ve věci směny pozemků mých klientů

za pozemky ve vlastnictví města Příbram (dále jen ,,Město").

Na základě našeho zásadního nesouhlasu se znaleckým posudkem Ing. Pavla Pecha jsme
nechali vypracovat nový posudek znalcem Ing. Rudolfem Štěpánkem. Ten potvrdil naše
pochybnosti o správnosti posudku Ing. Pecha.

Zatímco podle posudku ing. Pecha činí cena pozemků o které má zájem
Město částku 186.890,-. KČ podle Ing. Štěpánka 256.000,- KČ
Pozemky , které navrhují vyměnit byly oceněny Ing. Pechem částkou
347.700,- KČ, Ing. Štěpánkem na 188.500,- KČ .

Podle posudku Ing. Pecha by dopláceli v případě výměny , podle
znaleckého posudku Ing. Štěpánka by zase doplácelo město.

Ačkoliv jsme přesvědčeni, že by případný revizní znalecký posudek dopadl ve prospěch
nechceme záležitost nadále prodlužovat, tím méně platit dalšího

znalce. Záležitost se vleče již zbytečně mnoho leta další prodlužováni by způsobovalo
zbytečné problémy ohledně zápisu vlastnického práva k budově města , která je na pozemku

postavena.

MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář l IČO: 03389391 l DIČ: CZ03389391
Matoušova 515/12, 150 00 Praha 5, tel.: +420 222 310 101 l nám. T. G. Masaryka 142, 261 01 Příbram, tej.: "420 318 628 902

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 230092.
;y 2
E
y S E-mail: oňice@mjzkgal.cz l Internet: www.mjz|eeal.cz )

,L ,e'

Člen mezinárodního sdruženi advoká3h kanceláři Euro-American Lawyers Group



Dovolujeme si proto navrhnout aby došlo ke směně pozemků bez finančního vypořádání z té
či oné strany .

V případě jakýchkoli.doplňujících dotazů jsme Vám rádi k dispozici.

S přátelským pozdravem

JUDr. Antonín Janák
ad a v plné moci

Strana 2 z(e) 2
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
a

Samostatné oddělení silničního hospodářství

Váš dopis: MeUPB 78998/2019
Spisová značka' SZ MeUPB 10055/2015

26/2015 OSM/OddMaj/van
Čisto jednací' MeUPB 86092/2019/SOSH/Zd
Datum: 12.9.2019

Odbor správy majetku

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon

Ing, Simona Zd'ánská
simona zdanska@pribram.eú
318 402 525

Vyjádřeni ke směně pozemků v k.ú. Zdaboř za pozemky v k.ú. Příbram

Na základě žádosti o směnu pozemků parc.č. 73/3, 117/15
a 117/17 v k.ú. Zdaboř, které jsou v jejich majetku za pozemky parc.č. 4137/2, část pozemku parc.č. 4143/1
a dvě části pozemku parc.č. 4143/2 vše v k.ú, Příbram ve vlastnictví Města Příbram, Vám sdělujeme, že:

Z hlediska dopravních zájmů nemáme žádné námitky k případné směně,

Ing. Simona Zďánsk
referent Samostatného oddělení silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘĹBRAM — Tyršova 108, 261 19 Příbram I
wwvv.pnbram.eu ,f

T: 318 402 211 · E: e-podate|na@prlbram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · IČO. 00243132
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:,!$í MĚ"O PŘ"BRAM MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
Odbor investic a rozvoje města

Váš dopis:
Spisová značka.
Číslo jednací: MeUPB 78894/2019/O/RM/OddRM/Há

Datum: 23.09.2019

Městský úřad Příbram
Odbor správy majetku
Odděleni majetkoprávni
Marie Vaněčková

výřizuje:
E-mail:
Telefon:

Libuše Hálová
libuse.halova@pribram.eu
318 402 576

Nabídka na směnu pozemků - vyjádření Odboru investic a rozvoje města

Dne 15.08.2019 jste nás požádali o vyjádřeni k obnovené žádosti o následujici
směnu pozemků:

vlastní a ke směně městu Příbram nabízejí pozemky st. 73/3, p. 117/15, 117/17 v kat.
území Zdaboř (pozemky pod budovou hasičské zbrojnice).

Ve vlastnictví města Příbram jsou pozemky p. č. 4143/1, 4143/2, 4137/2 v kat. území Příbram.

výše uvedené pozemky navrhuji směnit za pozemky ve vlastnictví města Příbram parc.
č. 4137/2 o výměře 9 m', díl a) část pozemku z p. č. 4143/1 o výměře cca 32 m2 (z celkové výměry 73
m'), díl b) část pozemku z p. č. 4143/2 (z celkové výměry 2482 m'), a to o výměře cca 296 m' v kat. území
Příbram a pozemku p. č. 4143/2 - díl c), o výměře 40 m', na kterém se nachází studna.

K Vaší žádosti o vyjádření sdělujeme:

Pro správni 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.

Veškeré předmětné pozemky jsou ÚP vymezeny následovně:
· parč. č. st. 73/3, 117/15, 117/17 v kat. území Zdaboř (pozemky pod budovou hasičské zbrojnice)

- tzv. plochy smíšené obytné - bydlení městské individuá/n/ (BM)

· parc. č. 4137/2, 4143/1, 4143/2 v kat. území Příbram - tzv. plochy smíšené obytné - bydlení
městské /ndividuá/n/ (BM)

1. Vyjádřeni Oddělení rozvoje města
DOPORUČUJE směnu pozemků. Směnou dojde ke konečnému vyřešeni vlastnictví pozemků pod
budovou hasičské zbrojnice na Zdaboři.

2. Vyjádřeni Oddělení přípravy a realizace projektů (z hlediska plánovaných investic města)
Na předmětných pozemcích město Příbram v současné době nepřipravuje žádnou investiční akci.
vyřizuje Ing. Pavel Buneš/318 402 559

MĚSTO PŘÍBRAM — Tyršova 108, 261 19 Příbram l
www.pribram.eu

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



S pozdravem
MĚSTSKÝ ÚŘAD

P

ibuše Hálová
referentka odděleni rozvoje města

MĚSTO PŘÍBRAM — Tyršova 108, 261 19 Příbram l
www.pribram .eu
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T: 318 402 211 · E: e-podate|na@pribram.eu
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21. 09. 2020 09:35: 04

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: 1 pro Město Příbram
W

Okres : CZ020B Příbram Obec: 539911 Příbram

(at .území : 735426 Příbram List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor
Vlastnické právo

Město Příbram, Tyršova 108 , Příbram I, 26101 Příbram 00243132

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Podíl

Nemovi tos ti

Pozemky
Parcela

4137/2
výměra/m2) Druh pozemku

9 ostatní plocha
způsob využití
ostatní
komunikace

4143/1 73 zahrada

4143/2 2482 zahrada

Způsob ochrany

zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond

31 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

: Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů - Bez zápisu

) Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

'lomby a upozornění - Bez zápisu

J Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

,istina

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

POLVZ:431/1991 Z-100431/1991-211
Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132

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

POLVZ:336/1994 Z-100336/1994-211
Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132

o Směnná smlouva V13 1628/1995 Smlouva směnná-právní účinky vkladu dne 20.7.1995.

POLVZ:776/1995 Z-100776/1995-211
Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132

o Velká privatizace - smlouva o převodu 107/1996 Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze
dne 1.7.1996.

POLVZ:558/1996 Z-100558/1996-211
Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132

o Veľká privatizace - smlouva o převodu 1110/1996 Smlouva o bezúplatném převodu majetku do
vlastnictví obce.

POLVZ:778/1996 Z-100778/1996-211
Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132

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

POLVZ:42/1997 Z-100042/1997-211

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

Katastrální úřad pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, k6d: 211.
strana l
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.09.2020 09:35:04

Okres: CZ020B Příbram Obec: 539911 Příbram
íat.územi: 735426 Příbram List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

,istina
Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132

o jiná listina ze dne Smlouva o převodu vlastnictví ze dne 25.07.1997.
POLVZ:1153/1997 Z-101153/1997-211

Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132
o Vznik práva ze zákona zákon Č. 172/1991 návrh ze dne 15.3.2001

PR/45/2001-Ř.
POLVZ:514/2001

Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram

o Souhlasné prohlášení o nabytí do vIastníctví (zák.č.172/1991 Sb.)

Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram

Z-100514/2001-211
RČ/jČO: 00243132

ze dne 09.01.2007.

Z-521/2007-211
RČ/IČO: 00243132

Vztah boni tovaných půdně ekologi ckých jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela BPEJ
4143/1 52611
4143/2 52611

53855

okud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely,

výměra[m2/
73

2458
24

zbytek parcely není bonitován

emovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
átastráľní úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.

"yhotovil:
'eský úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 21.09.2020 09:38:46

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrálni úřad pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.

strana 2
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.09.2020 09:15:04

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: 1 pro Město Příbram
W

Okres: CZ020B Příbram Obec : 539911 Příbram

:at.území: 735566 Zdaboř I List vlastnictví: 5790

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

i Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo

Identifikátor Podíl

'm
i/Z!

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

l Nemovi tosti

Pozemky
Parcela výměra [m2]

st. 73/3 153

Na pozemku stojí stavba:
117/15Ĺ 60
117/17{ l

Druh pozemku
zastavěná plocha a
nádvoří
Příbram V-Zdaboř, Č.p.
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití Způsob ochrany

27, tech.vyb, LV 11000
jiná plocha
jiná plocha

31 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části b - Bez zápisu

: Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů - Bez zápisu

) Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

'lomby a upozornění
Číslo řízení

j Upozornění na výzvu zapsanou v záznamu
ZDŘ-15/2014-211
ZDŘ-262/2015-211

Vztah k

pro další řízení
Parcela: St. 73/3
Parcela: St. 73/3

l
J Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

jistiňä

o Smlouva darovací ze dne 21.03.2005. Právní účinky vkladu práva ke dní 23.03.2005.

Pro:
V-1413/2005-211

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

'emovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
átastrá1ní úřad pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.

'yhotovil:
'eský úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 21.09.2020 09:35:07

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ČR
Katastrálni úřad pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.

strana 1
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MISYS Stránka č. l z 2

OKRES:
OBEC:

KAT,ÚZEMÍ:

CZ020B Přibram,3211
539911 Příbram
735426 Příbram

Vyhotovil: Marie Vaněčková
MISYS-KatastrSQL, informativní výpis pro vnitřní potřeblj!

Data platná k: 1.09.2020
INFORMACE O PARCELE

ČÍSLO PARCELY: KN 4141
VÝMĚRA [m2], 1442

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Příbram 735426
PŮVOD PARCELY: Katastr nemovitostí (KN)

LIST MAPY: DKM
URČENÍ VÝMĚRY: Ze souřadnic v S-JTSK
DRUH POZEMKU: zastavěná plocha a nádvoří

ZPŮSOB OCHRANY: -
SOUČÁSTÍ JE STAVBA: Příbram III č.p. 527, bydlení

ŘÍZENÍ VZNIKU: V-6069/2018-211
SEZNAM BPEj: Parcela nemá BPEJ

OPRÁVNĚNÉ OSOBY: na LV 11810

Oprávněný subjekt, adresa

Vlastnické právo

IdentifikáHr Podíl

Věcná práva sloužÍcÍ ve prospěch nemovitostí v části B (bez zápisu)

Věcná práva zatěžujÍcÍ nemovitosti v části B včetně souvisejÍcÍch údajů
Typ vztahu
Oprávnění pro povinnost k

Věcné břemeno užIvánI
a) pro účely parkování motorových vozidel ve vlastnictví oprávněného, garážováni těchto vozidel v hospodářských
budovách přiná|ežejicjch k objektu stavby Č.p, 527 na pozemku pare. Č. 4141 v k.ú. Příbram, výslovně pak ke garážováni
historického vozidla tOv. zn. Barcas, jež je ve vlastnictví oprávněného
b) pro účely pěstováni zahradních plodin a ovocných stromu

Parcela: KN 4141 V-6069/2018-211
souČástije:Přibram iii č.p. 527, bydlení

Listina Smlouva darovací, o zřízeni věcného břemene - bezúplatná, o zákazu zcizeni a zatížení ze dne 10.07.2018. Právni
úČinky zápisu ke dni 10.07.2018. Zápis proveden dne 01.08.2018.

V-6069/2018-211
Pořadí k 10.07.2018 14:07.

Zákaz zcizení a zatíženi
Zákaz zcizení nemovitostí, s vyjímkou bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu o velikosti maximálně 1/2 do
vlastnictví manžela vlastníka.
Zákaz zatÍženÍ nemovitosti věcnými právy, zejména právem zástavním, předkupním, právem stavby Či věcným
břemenem.
na dobu 10 let

Parcela: KN 4141 V-6069/2018-211
součástíje:přÍbram III č.p. 527, bydlení

Listina Smlouva darovací, o zřízeni věcného břemene - bezúplatná, o zákazu zcizeni a zatÍženÍ ze dne 10.07.2018. Právni
účinky zápisu ke dni 10.07.2018. Zápis proveden dne 01.08.2018.

V-6069/2018-211
Pořadlk 10.07.2018 14:07.

Poznámky a další obdobné údaje

Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu

(bez zápisu)

Parcela KN 4 141
* Smlouva darovací, o zřízeni věcného břemene - bezúplatná, o zákazu zcizení a zatíženi ze dne 10,07.2018. Právni
účinky zápisu ke dni 10.07.2018. Zápis proveden dne 01.08.2018.

V-6069/2018-211
Pro:

^,3
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STAVBY EVIDOVANÉ NA PARCELE
OŔ'ŔES: CZ020B Příbram,3211

OBEC: 539911 Příbram
KAT.ÚZEMÍ: 735426 Příbram

Data platná k: 1.09.2020
INFORMACE O STAVBĚ

ČÁST OBCE, Č.P./Č.E.
TYP STAVBY:

ZPŮSOB VYUŽITÍ:
ZPŮSOB OCHRANY:

ŘÍZENÍ VZNIKU:
STAVBA JE SOUČÁSTÍ:

OPRÁVNĚNÉ OSOBY:

Příbram III č.p. 527
budova s Či"s/em popisným
objekt k bydlení

.
V-6069/2018-211
KN 4141

na LV 11810

Oprávněný subjekt, adresa

Vlastnické právo

věcná práva sĹoužÍcÍ ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžujÍcÍ nemovitosti v části B včetně souviseýcich údajů
Typ vztahu
Oprávnění pro Rovinnost k

Identifikátor Podíl

(bez zápisu)

Věcné břemeno užIvánI
a) pro účely parkováni motorových vozidel ve vlastnictví oprávněného, garážováni těchto vozidel v hospodářských
budovách přiná|ežejÍcÍch k objektu stavby Č.p. 527 na pozemku parč. Č. 4141 v k.ú. Příbram, výslovně pak ke garážování
historického vozidla tov. zn. Barcas, jež je ve vlastnictvÍ oprávněného
b) pro účely pěstování zahradních plodin a ovocných stromu

Parcela: KN 4141 V-6069/2018-211
součástí je:přibram III č.p. 527, bydlení

Listina Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o ziikazu zcizeni a zatÍženÍ ze dne 10.07.2018. Právni
účinky zápisu ke dni 10.07.2018, Zápis proveden dne 01.08.2018.

V-6069/2018-211
Pořadí k 10.07.2018 14:07.

Zákaz zcizeni a zatíženi
Zákaz zcizeni nemovitosti, s výjimkou bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu o velikosti maximálně 1/2 do
vlastnictví manžela vlastníka.
Zákaz zatížení nemovitosti věcnými právy, zejména právem zástavním, předkupním, právem stavby Či věcným
břemenem.
na dobu 10 let

Parcela: KN 4141 V-6069/2018-211
souČástíje:přibram III č.p. 527, bydlení

Listina Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zákazu zcizení a zatíženi ze dne 10.07.2018. Právní
úČinky zápisu ke dni 10.07.2018. Zápis proveden dne 01.08.2018.

V-6069/2018-211
Pořadí k 10.07.2018 14:07.

Poznámky a další obdobné údaje

Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu

(bez zápisu)

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státnlsprávu katastru nemovitosti ČR
Katastrální úřad pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Vyhotoveno systémem MISYS ver.14.51.125632 pro VFK verze 5.4 Datum a čas vyhotoveni výpisu: 21.09.2020 11:37:36
Vyhotovil: Marie Vaněčková výpis vyhotoven za 2.702s, SQLite3 native, ver.3.26.0

Tento výpis má informativnl charakter a je určen pouze pro vnitřní potňebu oprávněného uživatele dat Spi KN.

fi]e:///C:/misys/isMisys.html/ISKN/100002.html :1¥
21. 9. 2020



;» E^,
I":. 'boř,.,""»'

SpČ ,,^ ·b ' ' " ľ l

,í I,:' "i Znalecki" POSl dek 235(),"1,"2ô2u

věc' pozemku p č 4137/2, části pozemku d č 4143/1 a dvou části Aoz_e,mku E) č
"L':...,, µm el6čiť mky )sc)u zapsány u Katastra!nihc wa"_ . p' "a ' s',. v ast"'c1 gs'". '0(10" CIt-C přlbram a G. a .. ,.

uzeW'f>am, okres Přibra m
~,,

) Objednatelposudku Město Příbram

Tyršova 108
261 12 Příbram

ÚČEL POSUOKU zjištěni obvyklé ceny nemovitých věci jako podkladu k
vystupování objednatele v právních vztazích

Ocenénĺ provedeno ke dni 12. 1. 2020 Posudekvypracoval Ing. Pavel Pech
Voznice 133
263 01 Dobříš

PouZrrE předpisy Zákon číslo 151/1997 Sb. Vyhláška 441/2013 Sb., oba předpisy podle stavu ke dni
12. ledna 2020

Prohlĺdka na místě

'\ "%j

:,cmyg9""'

8. 7. 2014, 12.1. 2020, vždy
samostatně Datum zpracování 12. 1. 2020
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A. Základní údaje

l. Předmět ocenEnI

Oceňujeme plochu s výměrou 377 m2 složenou ze čtyř dílů, a sice z pozemku p.č. 4137/2, části p.č. 4143/1 a
dvou části p.č. 4143/2 - viz niže přiložený detail snímku z katastrálni mapy s vyznačením dotčené arey.

Z popisovaného znázorněni je čitelné, že se jedná o část plochy spojené s přilehlým objektem bydlení,
pregnatněji řečeno část Jednotného Funkčního Celku se stavbou k bydlení.

Shora popisované nemovité věci objevíme u silnice Příbram - Milin - detail polohy viz letecký snímek na krycím
listě tohoto znaleckého posudku.

pňléhajici sousední pozemky je možné dle platného ÚP města zastavět, a sice tak, jak umožňuje kategorie
. Obytné území městské individuelni zástavby" - stavby k bydlení, lehká komerce.

0

2. Vlastnické a evidenční údaje
Oceňovaná plocha je ke dni oceněni ve výlučném vlastnictví

Města Příbramě, se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram

Nemovité věci jsou zapsány u Katastrálního úládu v Pňbrami na listu vlastnictví číslo 10001, pro obec Příbram,
katastrálni území Příbram a okres Příbram. Majetkoprávně jsou tyto evidovány jako

.
Pozemková parcela p.č. 4137/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m2

Pozemková parcela p.č. 4143/1

, část

zahrada o výměře
kdy předmět ocenění tvoří její
o výměře cca

zahrada o výměře
kdy předmět oceněni Noří její
o výměře cca
o výměře cca

73 m2

32 m2

Š

l
l

Pozemková parcela p.č. 4143/2 2 482 m2

296 m2
40 m2

3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

- informace a údaje sdělené zástupkyni objednatele
- objednávka číslo OBJ 2013 739 ze dne 9.1. 2020
- skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém

4G
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VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
l prokazující stav evidovaný k datu 15.08,2019 08:55:02
; Vyhotovenobezúp/atnědälkovýmpř/stUpemproÚče/.'Správama/etkU, čj..' 1proMěstoPňbram
F

i Okres: CZ02OB Příbram Obec: 539911 Příbram

:t.územi: 735426 Příbram List vlastnictví: 10001

l V kat. území jsou pozemky vedony v jedné či3e1né řadě

jvlastnik, jiný oprávněný , " """ "" " Ĺaenťi.fikátor " " "Ěýdil
Y1ästnické právo

, Město Příbram, TyrŠova 108, Příbram r, 26101 Příbram 00243132t
l ČÁSTEČNÝ VÝPIS
INemovitosti"""'"'""'"'"""""" '""'"' "'

! Pozemky
l Parcela Výměra/m2/ Druh pozemku Způsob využití ZpŮsob ochranv

f '! 4137/2 9 ostatní plocha ostatní
i komunikace
l
l 4143/1 73 zahrada zemědělský Hůdni

fondl 4143/2
· 2482 zahrada zemědělský půdní

fond

i Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápÁ'u
l
t' . -.':. "' ' " .:':....-._._- ---".--'."-- '
l věcná práva zatěžující nemovj[.ost1 v části B včetně souvisejících údajů - Bez zápisu

Poznámky a další obdobné Údaje - Bez zápisu
i . -

- '!omt'y a"upozornění - Bez zápisu

f Nabýväcí"ué"uiy""'a jiné podkĹady ŮpĹsu
l

istina

lvznľk práva ze zákona zákon Č. 172/1991.
l '

POLVZ:431/1991 Z-100431/1991-211i
' Pro: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132
iVznľk práva ze zákona zákon Č. 172/1991

l'
POLVZ:336/1994 Z-100336/1994-211Ipro: Město Příbram, TyrŠova 108, Příbram I, 26101 Příbram

RČ/IČO: 00243132

Směnná smlouva V13 1628/1995 Smlouva směnná-právní účinky vkladu dne 20.7.1995,
h

POLVZ:776/1995 Z-100776/1995-211
' Prc: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 26101 Příbram RČ/IČO: 00243132

j Veľká privatizace - 3wlouva o př6vodu 107/1996 Smlouva o bazůp1atném převodu majetku ze
.. dne 1,7.1996.
j POLVZ:558/1996 Z-100558/1996-211
ď

' Pro: Mě8to Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 2.6101 příbram RČ/IČO: 00243132

i Velká privatizace - smlouva o převodu 1110/1996 Smlouva o bezúplatném převodu majetku do
, vlmtnictvi obce,

POLVZ:778/1996 Z-100778/1996-211
Pro: Město Příbram, Tyršova 108, PřĹbram I, 26101 Příbram RČ/IČC': 00243132

l Vznik práva ze zákona zákon Č. 172/1991.

POLVZ:42/1997 Z-100042/1997-211

. Frč::
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává štátni spĹávÚ kaé"a"itru iiemoťitosti ČR

Katastrálni úřad prč Středočeský kraj, Katastrální pracoviště příbram k6d: 211.
strana l
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nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím. nesmí narušit stávajíci charakter území a nesmí snižovat
svým provozem obytný standard území.

Nepřípustné funkční využiti: veškeré způsoby využiti, které nejsou uvedeny jako hlavni,
přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využiti..

Prostorové uspořádáni: -,

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - BYDLENÍ MĚSTSKÉ lNDlVlDUÁLNĹ -(BM)
Plochy smíšené obytné - bydlení městské individuálni jsou území s výraznou převahou bydlení, dějů a
zařízeni a s nim souvise/icich činnosti, dějů a zařízeni poskytujicich služby pro bydlení, a to v individuálních
domech, jimiž se rozumí rodinné domy.

Hlavní a přípustné funkční využiti: stavby pro bydlení, školská zařÍzeni, kulturní zařízení,
sportovní zařízení, zdravotnická a sociálni zařízeni, cirkevní zařízeni, malá ubytovací zařízeni (do kapacity
20 lůžek), zařízeni veřejného stravováni, obchodní zařízeni (do kapacity 250 m2 hrubé užitné plochy).
drobná nerušící výroba a služby (do kapacity 100 m2 hrubé užitné plochy).

Podmíněně přípustné funkční využiti: stavby pro veřejnou správu, ubytovací zařízeni (do
kapacity 50 lůžek), obchodní zařizenI (do kapacity 1.000 m' hrubé užitné plochy), výroba nerušící a služby
(do kapacity 200 m' hrubé užitné plochy) - nadmistniho významu, při rodinných domech stavby pro drobné
zemědělské hospodařeni (pro vlastni potřebu). Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním
využitím, nesmí narušit stávající charakter území a nesmí snižovat svým provozem obytný standard území.

Nepřípustné funkční využiti: veškeré způsoby využiti, které nejsou uvedeny jako hlavni,
přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využiti.,

Prostorové uspořádáni: -

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - BYDLENÍ MĚSTSKÉ (SO)
Plochy smíšené obytné - bydlení městské jsou území s výraznou převahou bydlení, dějů a zařízeni a s nim
souvisejicich činnosti, dějů a zařízeni poskytujících služby pm bydlení - a to jak individuá/niho (rodinné
domy), tak kolektivniho (bytové domy) charakteru.

Hlavni a přípustné funkční využití: stavby pro bydlení, školská zařízení, kultúrni zařízeni,
sportovní zařízeni, zdravotnická a soc€ilni zařízeni, cirkevní zařízeni, malá ubytovací zařizenl (do kapacity
20 lůžek), zařízení veřejného stravováni, obchodní zařízeni (do kapacity 500 m2 hiubé užitné plochy),
drobná nerušící výroba a služby (do kapacity 100 m' hrubé užitné plochy).

Podmíněně přípustné funkční využiti: stavby pro veřejnou správu, ubytovací zařízeni (do
kapacity 50 lůžek), obchodní zařIzeni (do kapacity 1.000 m' hrubé užitné plochy), výroba nerušící a služby
(do kapacity 200 m' hrubé užitné plochy) - výjimečně i nadmistniho významu, při rodinných domech stavby
pro drobné zemědělské hospodařeni (pro vlastni potřebu). Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním
funkčním využitím, nesmí narušit stáva/ici charakter území a nesmí snižovat svým provozem obytný
standard území.

Nepřípustné funkční využiti: veškeré způsoby využiti, které nejsou uvedeny jako hlavni,
přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využiti..

Prostorové uspořádáni: -,
Lokalita SOl - dop|ňujicí podmínky:

- lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných, případně dvojdomú
,- max. zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 15%

- max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (3 nadzemní podlaží - v případě zastřešení šikmou střechou a
využití podkroví)
- doprava: lokalita bude napojena na stávající skelet obslužných komunikaci průjezdnou komunikaci
- pozn.: pro lokalitu je zpracována územní studie

23
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4. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka se zaměřením nemovitých věci byla provedena tak, jak je uvedeno na krycím listě tohoto znaleckého

posudku.

5. PoužrrE předpisy

Zákon čÍslo 151/1997 Sb. v platném znění ke dni ocenění
Vyhláška číslo 441/2013 Sb ve znění
Vyhlášek č. 199/2014 Sb, č. 345/2015 Sb., 53/2016 Sb. 443/2016 Sb. 457/2017 Sb., 188/2019 Sb.

B. Nález

l) P.č. 4137/2, část p.č. 4143/1, dvě části p.č. 4143/2 část zahrady u stavby původní městské pohodnice -
JFC S RD

C. Č)CEnĚNÍ - Posudek

Cena pozemků v místě a čase ocenění obvyklá
Analýza trhu s nemovitými věcmi

Trh s nemovitými věcmi dané komodity. tedy stavebními pozemky, v místě existuje, je relativně dobře čitelný. Ke
stanoveni obvyklé ceny ,standardních" ploch je tedy možné striktně dodržet dikci zákona o oceňováni a tuto stanovit na
základě porovnání.

Tržní ceny pozemků se pohybuji v rozmezí 300 až 3 302,- Kč/m2 v závislosti na stupni stavební připravenosti,
rozloze, potažmo konkrétni poloze ve městě - viz přiložené nabídky prodej.

Shora uvedené tvrzeni neplatí pro oceňovanou plochu, neboť nejde o běžný zjev na trhu s nemovitými věcmi
dané komodity, tedy pozemky, a sice z těchto zásadních důvodů:

- část JFC u objektu bydlení
- atypický tvar
- reálně nemožné autonomní využiti

Obvyklou cenu pozemku není ted'y možné stanovit - nelze použit porovnávací metodu, pro
další obchodní jednání objednatele je tedV třeba vYcházet z ceny' zjištěné.

Oceněni je tedy provedeno podle platné dikce Zákona o oceňováni č. 151/1997 Sb. a jeho prováděcí výhlášky
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 právni předpisy jsou niže pro zjednodušeni uváděny jako Vyhláška a Zákon.
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Prodej zahrady 464 m', Přioram, oK'es Příbram · Sreality.cz
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Prodej zahrady 464 m'
Příbram, okres Příbram
550 000 Kč(1 185 Kč za m")
Prodej zahrady o celkové rozloze 464 m2 na Vysoké Peci. Na pozemku zavedená elektřina.

Doporučujeme prohlídku.

Celková cena:

Cena za m':

ID zakázky:

Aktualizace:

550 000 KČ za
nen"}ovjtost, včetně
provize

l 185 Kč

713697

01,01.2020

Umístění objekru.

Plocha pozernku:

Elektřina: '

Doprava:

Klidná Část obce

464 m'

120V

Silnice, MHD, Autobus

¶

Dojezdová
vzdálenost

Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy?QQ Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezdový čas

,

.

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

V okolI najdete:
Večerka: U Maroušků (184 1t\)
Hospoda: SKLÍPEK (583 m)
Hřiště Dětské hřiště Komenského nám... (408 in)
Cukrárna" Café del Mare (89 m)
D|vad|o: Divadlo A. Dvořáka Příbram (117 l tn)

Kino: Letní kino Přibran) (1979 m)
Přírodní Motýli vrch Ferdinandka (1500 m)

zajirnavost:
Veterinář: Veterinární klinika na Weilovně (569 m)
Bus MHD: Příbram, nám.TG.M. (125 m)
Obchod OČ SKALKA, s.r.o. (427 m)
Bankomat: Bankomat České spořitelny (119 m)
Rcstaurace: Restaurace švejk (63 m)

Lékař: MUDr. jaroslava Kavková - praktic... (48 m)
Lékárna: PHARMGEST, spoL s r.o. (173 m)

Vlak: Příbram (521 m)
Škola: Obchodní akademie a Vyšší odbo... (42 m)

PůSta: Pošta Příbram 1 - Česká pošta, s.p. (77 ni)
SportovištČ. Lasergame.bar (694 m)
Školka: MŠ spec|á|ni Příbram, Hradební (136 ni)

Kontaktovat: !5
ttPs://vvww.srea|ity£z/detail/prodej/pozemek/zahrada/pribram--/166650633mmg=0&fu||screen=fa|se 1/2
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Prodej komerčníhO pozemku 8 623 m', Příbram, okres Příbram · Sreality.cz
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Prodej komerčního pozemku 8 623 m'
Příbram, okres Příbram '-·. Pano,arna

4 311500 i<č(500 Kč za m')
Ve výhradním zastoupeni majitele nabIzIme prodej tří skvěle situovaných pozemků o celkové výměře 8

623 m', vhodných ke komerčnímu využíti, ležících na rozhraní Příbram a obce Dubno, jako celku.

Pozemky se nachází v západní okrajové Části Dubna, podél silnice 1. třídy 1/18 směrem na Příbram,

vedle ulice Evropské. V těsné blízkosti pozemků je frekventovaná křižovatka a nedaleko průmyslová

zóna. Pozemky jsou dostupné autem z centra Pňbrami cca do 4 minut, z centra Dubna do cca 2 minut.

Největší pozemek ze tři je mírně svažitý, má nepravidelný lichoběžnIkový tvar se šířkou přední části

zhruba 46 metrů, zadní části cca 129 metrů, délkou levé strany cca 117 metrů a délkou pravé strany

přibližně 89 metrů. Výměra dle KN je 7 824 ň)'. Další pozemky jsou naprotí přes sdnici a mají výměru

482 a 317 m'.

V platném Územním plánu obce Dubno jsou pozemky vedené v kategorii "OMlPlochy občanské

vybavenosti" a "Zeleň ostatní" s možnosti jiného využ|ti na základě schváleni žádostí o změnu

územního plánu na plochy s jiným využitim.

Celková výniěra pozemků je dle KN 8 623 in'.

V Listu vlastnictví jsou pozemky vedené jako ostatní plocha.

Velkou výhodou pozemků je ]ej|ch strategické umístění na hlavním tahu blízko průmyslové zóny a
široké možností využití (po schváleni změny ÚP a souhlasu stavebního úřadu).

Uvedená cena je včetně právního servisu, úschovy kupní ceny, vkladu do Katastru nemovitosti a

daňového přiznáni k dani z nabyti nemovitých věcí se znaleckým posudkem. K ceně bude účtována
provize vevýši 3,5 %+ dph.

Volné ihned.

Celková cena:

Cena za m':

Poznámka k ceně:

4 311 500 Kč za
nemovitost, + provize RK,
včetně právního servisu

500 Kč

včetně práv.ního servisu,
úschovy kupní ceny,
vkladu do Katastru
nemovitosti a
vypracováni daňového
přiznáni k dani z nabyti
nemovitých věcí

Um Istění objektu: Okraj obce

Plocha pozemku: 8623 m2

Doprava: Silnice

Koľnunjkacc. Asfaltová

ID zakázky. 190501 102 26

https://www sreahty.cz/detai|/prodej/pozemeHkomercni/pribram-j1566441052#img=0&fu|lscreen=false
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Prodej stavebního pozemku 506 m'
Příbram, okres Příbram
540 000 Kč(1 067 Kč za m')
Exkluzivní nabídka!

Pokud hledáte krásný pozemek ,v klidné lokahtě obce Příbram, kde byste si chtěli například postavit

chatu dle svých snů, tak fStě ho našli.

Pozemek je ze tří stran oplocen, elektrika je přivedena k vedlejším pozemkům.

celý objekt je uzavřen branou, tím je zajištěno soukromí a bezpečí.

Nemovitost není zatížena žádnou právni vadou

V případě zajištěni prohlídky a dalších otázek volejte kdykoliv.

Doporučuji prohlIdku.

Zlevněno:

Cena za m':

Původní cena:

Poznámka k ceně'

ID zakázky:

Aktualizace:

540 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu

1067 Kč

590 000 Kč

včetně provize, včetně
právního servisu

1219BKO05

07.01.2020

Plocha pozemku: 506 m2

Telekomunikace: Ostatní

Elektřina: 230V

Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice,
MHD, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Dojezdová
vzdálenost

Q Q Zajímá vás, jak dlouho budere dojíždětz této adresy?

Phhlaste se a zkonuolujte svůj dojezdový (Sas

Služby: Reklama

&,kaš Hypotéka
"" Hypotéka již od 2,64 % ročně 1 738,53 KČ l měsíčně Spočítat

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

V okolí najdete:
Večerka: U Maroušků (184 m)

Hospoda: SKLÍPEK (583 ř?1)
Hřiště: Dětské hřiště Komenského nám . (-108 ní) ,I?

3:/~.sreality.cz/detaiUprodej/pozemek/byd|eni/pribram--/1630391900#img=0&fu|lscreen=fa|se 1/2
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Prodej komerčního pozemku 2 250 m'
Příbram, okres Příbram
2 300 000 Kč(1 022 Kč za m')
Pokud hledáte komerční pozemek s velkým potenciálem, tak jste ho našli. Bonitou je velikost- 2250

m2 (lze zastavit 30 procent), lokalita- přímé napojeni dá|nic| Praha, a mnohočetné možnosti využiti-

skladové prostory...Možnost k připojeni k veškerým sitím- elektřina, voda, kanalizace, plyn.Bližši info

ráda sdělím osobně. Doporučuji

Celková cena:

Cena za m'"

Poznámka k ceně:

ID zakázky

Aktualizace:

2 300 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně poplatků,
včetně DPH, včetně
právního servisu

1 022 Kč

včetně DPH, včetně
poplatků, včetně provize,
včetně právního servisu

0719BKO07

26.12.2019

Umistčni objektu:

Plocha pozemku:

Doprava:

Komunikace:

Okraj obce

2250 m2

Vlak, Dálnice, Sdnice,
MHD, Autobus

Asfaltová

Dojezdová
vzdálenost

l
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Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy?QQ Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezdový čas

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

V okolí najdete:
Večerka: U Maroušků (184 m)
Hospoda: SKLÍPEK (583 ni)
Hřiště: Dětské hřiště Komenského nám... (408 ni)
Cukrárr)a: Café del Mare (89 m)
D|vad|e: Divadlo A. Dvořáka Příbram (l 177 mj
Kino' Letní kino Příbram (19 /9 m)
Přircídni Motýli vrch Ferdinandka (1500 ni)

zajímavost:
Veterinář: Veterinární klinika na Wetlovně (569 m)
Školka: MŠ speciální Příbram, Hradební (136 m)

Lékař: MUDr. jaroslava Kavková - praktic.. (413 m)
Lékárna. PHARMGEST, spol. s ro. (173 ňl)
Obchod' Oč SKALKA, s.r.o. (4 2 l rn)
Sportoviště Lasergame.bar (584 m)

Bankornat. Bankomat České spořjte|r)y (119 m) ,26)

https'//www sreality.cz/detail/prodej/Pozemek/komercni/prjbram--/826650204#img=0&fu|lscreen=fa|se

l ""W,Y1V.



prodej stavebního pozemku 878 m'. Dlouhá, Příbram - Příbram íl · Sreaúty.cz
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prodej stavebního pozemku 878 m'
Dlouhá, Přibrann - !'ři'bram ii S) Panorama

2 899 000 Kč(3 302 Kč za m')
Prodám parcelu 878 m2 nedaleko centra v Přibrami, Dlouhá 161. Pozemek je na velmi klidném místě

u lesa, schovaný za domy. Menši rodinný dům 3+1 na pozemku je napojený na veškeré rozvody

(elektřina, plyn, voda, odpad) a je obyvatelný. Na pozemku jsou dále 2 kůlny a zastřešená terasa a
hezká zahrada. Parcelní čísla 346/1, 346/2, 347/2, LV 330 pro KÚ Příbram. Upozorněni - fotografie

jsou pořízeny širokoúhlým objektivem a mohou zkreslovat prostorový dojem. (Při prohIIdce jednáte

přímo s majitelem!)

Celková cena. 2 899 000 kč za Voda: Dálkový vodovod

nemovitost, včetněprovize Plyn: Plynovod

Cena za ní': 3 302 Kč Odpad: Veřejná kanalizace

ID zakázky' 1381C Elektřina: 400V

Aktualizace: 09.12.2019

Plocha pozemku' 878 m2

Dojezdová
vzdálenost

Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy?QC) Př|hlas[e se a zkonl(o|ujte svůj dojezdový čas

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

V okolí najdete:
Večerka: Žabka (91 m)
Hospoda: Pivnice Elis (491m)
Hřiště: Dětské hřiště Komenského nám... (253 ľň)
Cukrárna: Cukrárna Příbram (136 m)
Divadlo: Divadlo A. Dvořáka Příbram (1192 m)
Kino: Letní kino Příbram (1865 m)
Přírodní Motýli vrch Ferdinandka (1794 m)
zajímavost:
Vetennář Vetermárni klinika na Wellovně (1391 m)
·Reslaurace: Restaurace u PIPA (1'14 ni)
Obchod: OČ SKALKA, s.r.o. (414 m)
Bankomat: Bankomat České spořitelny (174 m)
Pošta: Pošta Příbram 1 - Ceská pošta, s . (239 m)
Lékař: MUDr. Jaroslava Kavková - prakt... (328 m)
Lékárna: Lékárna Pod Svatou Horou (222 m)

,2q
'/~.srea|ity£z/detai|/prodej/pozemek/bydleni/pribram-pribram-ii-dlouhd1587846748#img=0&fu|lscreen=false

1/2
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Prodej stavebního pozemku 4 700 m'
Přioram, okr|'gs Příbram

7 300 000 i<č(1553 Kč za m")
Nabizme k proaeµ naunerny poLemek o ve||kost[ 4700 m2 v klidné lokahtě Březových hor v Přibrami s

výhledem na Brdy. Na pozemku se nachází starý hornický domek, dvě stodoly, garáž a množství

vzrostlých stromů včetně ovocných. Veškeré inženýrské sítě k dispozici. ldeálnI místo k výstavbě

rodinného domu pro toho, kdo má rád soukromí a nechce řešit dojížděnÍ na vesnici. VynikajÍcÍ

dostupnost do centra, blízko škola, sportoviště atd.

Celková cena l 300 000 Kč za
nemovďost, včetně
provize, včetně právního
servisu

ID 2640986460

Plocha pozemku: 4700 m2

Cena za m': 1 553 KČ

Aktualizace: 24.12.2019

Dojezdová
vzdálenost

Q Q Zajímá vás, jak dlouho budete dojiždětz této adresy?

Přihlaste se a zkontrolujtc svůj dojezdový čas

Služby: ,,,,,,,,,
Hypotéka

" Hypotéka již od 2.64 % ročně 23 502,39 KČ l měsíčně Spočítat

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

V okdí najdete:
Večerka:
Hospoda:
Hřtště.
Cukrárna:
Divadlo:
Kino
Přírodní
zajímavost:
Vetennář:
Školka:

Bankomat:

U Maroušků (184 rn)
SKLÍPEK (583 m)
Dětské hřiště Komenského nám.. (408 m)
Café del Mare (89 m)
Divadlo A. Dvořáka Příbram (l 177 m)
Letní kino Přibrarn (19"79 in)
Motýlivrch Ferdinandka (1500 in)

Veterinárni klinika na Weilovně (569 m)
MŠ speciální Příbram, Hradební (136 m)
Bankomat České spořitelny (119 ríj)

30
httPs:/Mwwsrea|ity.cz/detai|/prodej/pozemek/bydleni/pňbram--/26409864mimg=0&fu|lscreen=fa|se -Ps://w
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2 1 ZUZU Prodej stavebního pozemku 6 347 m', Příbram - Orlov, okres Příbram · Sreality.cz
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Prodej
Příbram

3 990

stavebního pozemku 6 347 m'
- Orlov, okres Příbram
000 Kč(629 Kč za m')

Exkluzivní přÍ|ežltost vlastnit exkluzívni pozemek s velkým potenciálem soukromí, určený k bydlení-

určen pro výstavbu rodinných domů. Mist, které mají plusy není mnoho. Tento pozemek o ve|ikost|

6347 m2, najdeme v obci Orlov- dostupnost do Příbrami 3 km, leží na místě, kde je neopakovatelný

výhled na kra jinu, boční strana lemová na lesem.

Vhodné pro podnikatelský záměr.

Elektřina v těsné blízkosti, obécni voda v komunikaci , V těsné bhzkosti obec Podlesí . Nemovitost není

zatížena žádnou právni vadou. Doporučuli. Bližší info ráda sdělím osobně. Volejte kdykohv.

Celková cena: 3 990 000 KČ za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu

Aktuahzace: 18.11.2019

Plocha pozemku: 6347 m2

Cena za m': 629 KČ

Poznámka k ceňě:

ID zakázky:

vČětně provize, včetně
právního servisu

0619BKOO8

Doprava:

Komunikace.

Vlak, Dálnice, Silnice,
MHD, Autobus

Asfaltová, Neupravená

Dojezdová
vzdálenost

Q Q Zajímá vás, )ak dlouho budete dojíždět z této adresy?

Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezdový čas

Služby: Reklama

c,mô Hypotéka
" Hypotéka již od 2,64 % roČně 12 845,83 Kč l měsíčně SpočRai

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

V okolí najdete:
Večerka:
Hospoda:
Hřiště'
Cukrárna:
Dwadlo.
Km'

Potraviny COOP (2332 m)
Cafe bar Březové Hory (2831 rn)
Dětské hřiště Orlov (57 m)
Café bar (2603 m)
DivacHo A. Dvořáka Příbram (' i /Oq in)
Letní kino Příbram (415'1 mj

31
'Ps:/~sreality.cz/detail/prodej/pozemek/byd|eni/pribram-or|ovj1O35796O60#img=0&ful|$creen=false 1/2
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Prodej pozemku 533 m'
Přibraní - Při"bram VIl, okres Příbram
1600 000 Kč(3 002 Kč za m')
Pozemek určený k výstavbě, dle územního plánu se nacháziv PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ -BYDLENÍ

MĚSTSKÉ KOLEKTIVNÍ ( BK ). Hlavni a přípustné funkční vyuŽiti: stavby pro bydlení, školská zařízeni,

kulturnI zařízeni, sportovní zařkení, zdravotnická a sociálni zařízeni, cirkevní zařízenI, ubytovací

zařízeni, zařízeni veřejného stravováni, obchodní zařízeni (do kapacity 1.000 m2 hrubé užitné plochy),

drobná nerušÍcIvýroba a služby ( do kapacity 100 m2 hrubé užitné plochy ). Přiložená studie na

výstavbu vzorkové prodejny. V sousedství pozemku se nachází lékařský dům s lékárnou, naproti Penny

market, je to tak ideálni místo například pro zřízení rychlého občerstveni, soukromé lékařské ordinace,

cukrárny, kadeřnictví a podobně. Vhodné l pro využíti na reklamní plochu. Veškeré sítě na hranici

pozemku.

Celková cena: 1 600 000 KČ za Plocha pozemku: 533 m2
nemovitost, včetně
provize Odpad. Veřejná kanalizace

Cena za m': 3 002 KČ Elektř|na: 12OV

ID zakázky. 710863 Doprava' Silnice, MHD

Aktualizace 22.11.2019

Umístěni objektu: Rušná čásr obce

Dojezdová
vzdálenost

Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy?QC) Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezciový čas

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

V okolí najdete:
Večerka: Potraviny CBA (17'7 m)
Hospoda: Pivnice Kostka (286 ni)
Hňště: Dětské hřiště Bratři Čapků (215 m)
Cukrárna. Cukrárna Příbram (272 m)
Divadlo. Divadlo A. Dvořáka Příbram (788 in)
Kino' Letní kino Příbram (80 7 m)
Přírodní Lado u Lazeckého mlýna (1353 rn)

zajímavost:
Veterinář: Veterinárni klinika Na Zdaboří (623 m)
Baľ)komat: Bankomat ČSOB (208 m)
Lékárna" Dr. Max LÉKÁRNA (343 in)
Školka' MŠ Příbram, Bratři Čapků (122 m) j!Z

https://www srea|ity.cudetai|/prodej/pozemek/ostatni-pozemky/pribram-pribram-vii-/2440224348#img=0&ful|screen=false
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12. 1 2020 Prodej stavebního pozemku 24 177 m', Příbram - jerusalem, okres Příbram · Sreality.cz
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prodej stavebního pozemku 24 177 m'
Příbram - jerusalem, okres Příbram
7 253 100 Kč(300 Kč za m')
Jedná se q prodej pozemku o celkové výměře 24177 m2 v obci Příbram - katastrálni území Jerusalém.

jedná se opozemek v mírném západním svahu v přímém kontaktu se stávající zástavbou obce

Jerusalěm, kde je výhradně zástavba z rodinných domů venkovského typu, Pozemek je z h|ed|ska

územně plánovací dokumentace definován jako pozemek určený k zástavbě rodinných domů

venkovského charakteru( přesné regulativy jsou k dispozici u makléře).Nově byla vypracována studie

týkající se možnosti vybudováni studní na dotčeném pozemku. V případě zájmu o vÍce informací nás

neváhejte konta ktovat.

Celková cena:

Cena za m':

Poznámka k ceně:

7 253 100 KČ za
nemovitost (k jednání)

300 KČ

cena k jednání

ID zakázky: 01361

Aktualizace: 05.11.2019

Plocha pozemku. 24177 m2

Dojezdová
vzdálenost

Q Q Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy?

Přihlaste s" a zkontrolujte svůj dojezdový čas

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

t V okolí najdete:
l Večerka: Albert Supermarket (2994 m)

Hospoda: Hospoda U Krtstýnky (1604 m)
Hřiště' Dětské hřiště (1428 m)
Cukrárna: Svatohorská kavárna (2768 m)
Chvadlo': Divadlo A. Dvořáka Příbram (3334 m)
Kino: Letní kino Příbram (2659 m)
Přírodní Motýli step Pichce (3916 m)
zajímavost:
Veterinář: MVDr. Miroslava Valterová (2815 m)
Pošta: Pošta Příbram S - Česká pošta,... (3268 m)
Škola: Střední odborná škola a Středn .. (2970 Iň)

Obchad: Albert Hypermarket (2793 m)
Bankomat: Bankomat České spořitelny (2/95 ní)
Školka: Alternativní MŠ (3 121 m)

Vlak: Mihn (34 77 m)
Restaurace: Restaurace U Milína (2 lOS m)
Sportoviště: Pétanque Nový rybník (268 7 m)

ĺ Bus MHD· Příbram, Jerusalem (53 m) 3í3
l httPs1/www.srea|ity.cz/detai!/prodej/pozemek/byd|eni/pribram-jerusa|em-/1552481884#im9=0&ful|screen=false
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p"odej stavet)níŕid pozemku 9 143 'm' P'ibram, okres Příbram · Sreahty cz
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Prodej stavebního pozemku 9 143 m'
Příbram, okres Příbram
6 948 680 i<č(760 Kč za m')
Nabízíme k prodeji tři velmi pěkné stavební pozemky v k. ú. Příbram o celkové rozloze 9.143 m'.

jednotlivé pozemky mají rozlohu 4.327 m', 3.216 m' a 1.600 m". Prodávají se dohromady.

Po pozemcích nejsou rozvedené inženýrské sítě. Pozemky jsou z hlediska územně plánovací

dokumentace definovány jako pozemky určené pro smíšené obytné bydlení městské.

Celková cena: 6 948 680 KČ za Aktuahzace: 02.12.2019
nemovitost, včetně
provize Plocha pozemku: 9143 m2

Cena za rn'. 760 KČ

ID zakázky: N5110

l

Dojezdová
vzdálenost

l

l

K
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Q Q Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy"

Přihlaste se a 7kor\tro|ujte svŮj dojezdový čas

Služby: Reklama

Hypotéka
""" Hypotéka již od 2,64 % ročně

22 371,31 KČ l měsíčně Spočítat

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

V okolí najdete:
Večerka: U Maroušků (184 m)
Hospoda: SKLÍPEK (583 m)
HřiŠtě. Dětské hřiště Komenského nám... (408 m)
Cukrárna: Café del Mare (89 ní)

Divadlo: Divadlo A. Dvořáka Příbram (i 177 m)
Kino: Letní kino Příbram (1979 m)
Přírodní Motýli vrch Ferdinandka (1500 m)

zajimavost:
Vererinář: Veterinárni k|jr)jka na Weilovně (5íi9 m)
Obchod: DC SKALKA, s.ro. (42/ rn)
Restaurace Restaurace Švejk (63 rn)
Lékárna. PHARMGEST, spol s lo. (173 ir) cjýj
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12. 1. ZUZU Prodej komerčního pozemku 4 992 m', přibrarn, okres Příbram · Sreality cz
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Prodej komerčního pozemku 4 992 m"
Příbram, okres Příbram
2 600 000 Kč(521 Kč za m')
Nabízíme k prodeji komerční pozemek v okrajové Části Příbrami o rozloze 4992 m2. Pozemek je

obdelnIkového tvaru, šířka je př|b|ižně 30 m, délka 160 m. K pozemku je vedena zpevněná

komunikace. Inženýrské sitě jsou v dosahu Další informace získáte u makléře.

Celková cena: 2 600 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Cena za m': 521 Kč

ID zakázky' N1812161

Aktualizace: 07.01.2020

Plocha pozemku: 4992 m2

Datum nastčhováni. Ihned

d
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Dojezdová
vzdálenost

,
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Q Q Zajímá vás, jak dlouho budete dojiždětz této adresy?

Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezdový čas
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Stěhujete se7 Mrkněte na 10 rad, které vám ušetři starosti, peníze i čas.

V okoII najdete:
Večerka:
Hospoda:
Hřiště
Cukrárna:
Dlvad|o:
Kino
Přírodní
zajímavost:
Veterinář.
Lékárna:
Škola:

Obchod.
Školka:

Bus MHD:
Vlak:
Pošta:
Lékař:
Bankomat:
Restaurace:
Sportoviště

U Maroušků (184 m)
SKLÍPEK (583 m)

Dětské hřiště Komenského riám... (408 m)
Cafe del Mare (89 m)
Divadlo A. Dvořáka Příbram (11/7 m)
Letní kino Příbram (1979 m)
Motýli vrch Ferdinandka (1500 m)

Veterinární klinika na Weilovně (569 m)
PHARMGES7, spol. S ro. (173 m)
Obchodní akademie a Vyšší odbo... (42 m)
OČ SKALKA, s.r.o. (427 m)
MŠ speciální Příbram, Hradební (13(3 m)

Příbram, nám.T.G.M. (125 in.)
Příbram (521 m)
Pošta Příbram 1 - Česká pošta, s.p. (7'7 in)

MUDr. Jaroslava Kavková - praktic... (48 m)
Bankomat České spořitelny (1"!9 m)
Restaurace Švejk (63 rn)
Lasergame.bar (684 ní)

Kontaktovat: 35
1/2
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