
Mesto Príbram Pro jednání ZM
Odbor správy majetku dne: 18.01.2021
Název bodu jednání:
Žádost o sepsání souhlasného prohlášení subjektu o vlastnictví cásti pozemku p. c. 36/1
v k. ú. Príbram

Predkládá: Rada mesta Príbram
Zpracovala: Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno: v Rade mesta Príbram dne 30.11.2020, usn. c. 1000/2020
Text usnesení RM: Rada mesta
l. doporucuje ZM
schválit sepsáni souhlasného prohlášení o nabyti vlastnického práva k cásti pozemku p. c. 36/1 o
výmere 43 m' z celkové výmery pozemku 805 m', jehož soucástí je stavba pro administrativu c. p. 108
v Príbrami l, v katastrálním území Príbram (dle geometrického plánu c. 5519-208/2014 ze dne
18.11.2014, vyhotoveného Ing. Rudolfem Smíškem, se jedná o dva nove vzniklé pozemky, a to
p. c. 36/4 o výmere 33 m' a p. c. 36/5 o výmere 10 m'), který je ve vlastnictví mesta Príbram,
spolecnosti LDM Group - Hallova s.r.o., se sídlem K Podlesí 626, Príbram V1-Brezové Hory, 261 01
Príbram.

ll. trv á
na znení bodu ||. usnesení RM c. 836/2014 ze dne 13.10.2014, kterým bylo schváleno bezúplatné
zrízeni vecného bremene cesty kdekoliv pres cást pozemku ve vlastnictví mesta Príbram, a to
pozemku p. c. 36/1 v k. ú. Príbram, jehož soucástí je stavba pro administrativu c. p. 108 v Príbrami l,
ve prospech pozemku p. c. 37 v k. ú. Príbram, jehož soucásti je stavba obcanského vybavení
c. p. 187 v Príbrami l, pricemž predmetná cást pozemku p. c. 36/1 v k. ú. Príbram bude v príslušném
geometrickém plánu vymezena tak, že ji bude z pohledu z ulice tvorit plocha za stávajÍcÍmi vjezdovými
vraty LežÍcÍ vlevo od prímkové spojnice mezi pravým okrajem pohyblivé cásti pravého krídla
vjezdových vrat a nejbližším rohem budovy c. p. 108 a dále na ni souvisle navazující plocha dvorové
cásti ležici mezi budovou c. p. 108 a ostatními stavbami tvorícími tuto dvorovou cást, které jsou
soucástmi pozemku p. c. 38/2, p. c. 36/2, p. c. 36/3, p. c. 47 a p. c. 37, vše v k. ú. Príbram (viz
fotografii vjezdové cásti a fotografii dvorové cásti a vyšrafovanou cást na ortofotomape, které jsou
soucásti predloženého materiálu). V dobe uzavíráni príslušných smluvních vztahu týkajících se zrízeni
vecného bremene bude v techto smluvních dokumentech uveden jako oprávnený z vecného bremene
ten, kdo bude v té dobe vlastníkem pozemku, v jehož prospech se vecné bremeno zrizuje.

Napsala" Marie Vanecková

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje - neschvaluje
sepsání souhlasného prohlášeni o nabytí vlastnického práva k cásti pozemku p. c. 36/1 o výmere 43
m' z celkové výmery pozemku 805 m', jehož soucástí je stavba pro administrativu c. p. 108 v Príbrami
I, v katastrálním území Príbram (dle geometrického plánu c. 5519-208/2014 ze dne 18.11.2014,
vyhotoveného Ing. Rudolfem Smíškem, se jedná o dva nove vzniklé pozemky, a to p. c. 36/4 o výmere
33 m' a p. c. 36/5 o výmere 10 m'), který je ve vlastnictví mesta Príbram, spolecnosti LDM Group -
Hallova s.r.o., se sídlem K Podlesí 626, Príbram V1-Brezové Hory, 261 01 Príbram, ICO 08916586.

Duvodová zpráva:
Žadatel:
LOM Group - Hallova s.r.o., se sídlem K Podlesí 626, Príbram V1-Brezové Hory, 261 01 Príbram,
kterou zastupuje na základe plné moci pani Ivana Nemcová, se sídlem obchodní firmy 26101 Príbram
- Príbram ||, Fantova louka 588, ICO 75977800.

Predmet žádosti:
Sepsáni souhlasného prohlášeni vlastníku pozemku, kterým mesto Príbram uzná vlastnické právo
žadatele ke dvema cástem pozemku p. c. 36/1, jejichž výmera ciní 43 m' z celkové výmery pozemku
805 m2, jehož soucástí je stavba pro administrativu c. p. 108 v Príbrami l, v katastrálním území
Príbram (dle geometrického plánu c. 5519-208/2014 ze dne 18.11.2014, vyhotoveného Ing. Rudolfem
Smíškem, se jedná o dva nove vzniklé pozemky, a to p. c. 36/4 o výmere 33 m' a p. c. 36/5 o výmere
10 m'.



Duvod žádosti:
Žadatel, jakožto soucasný vlastník pozemku p. c. 37 v k. ú, Príbram, jehož soucásti je stavba
obcanského vybavení c. p. 187 v Príbram l, požádal mesto Príbram o sepsání souhlasného
prohlášení, viz predmet žádosti, z duvodu, že predmetná stavba ve vlastnictví žadatele stojí ve
skutecnosti též na cásti pozemku p. c. 36/1 v k. ú. Príbram, ve vlastnictví mesta Príbram, což je patrno
mj. i z leteckých snímku ci z mapy ortofoto. Historicky došlo zrejme k chybnému zamerení hranic
uvedené stavby c. p. 187.

Poznámka Odboru správy majetku:
V katastru nemovitostí je situace chybne zapsána a zakreslena tak, jako by pozemek p. c. 36/1
v k. ú. Príbram ve vlastnictví mesta cástí své hranice sousedil s pozemkem p. c. 47 v k. ú. Príbram, ve
vlastnictví - jde však skutecne o evidentní chybu, o n iž se muže každý sám na míste
vizuálne presvedcit, nebot' stena garáže, jež je soucásti pozemku p. c. 36/3 v k. ú. Príbram ve
vlastnictví mesta, a stena stavby, jež je soucásti pozemku p. c. 37 v k. ú. Príbram ve vlastnictví
žadatele, na sebe prímo navazují, a není tam tedy sebemenší prostor, jímž by mohl pozemek
p. c. 36/1 v k. ú, Príbram ve vlastnictví mesta navazovat na pozemek p. c. 47 v k. ú. Príbram ve
vlastnictví jak je v katastru nemovitostí chybne zobrazeno.

Pro úplnost odbor dále uvádí, že obe stavby garáže bez cp/ce, kdy jedna stoji na pozemku p. c. 36/2 a
druhá na sousedním pozemku p. c. 36/3, vše v k. ú, Príbram, nacházející se ve dvore budovy radnice
c. p. 108, má od mesta pronajaté shora uvedená paní na základe smlouvy o nájmu
ze dne 25.02.2014 s tím, že na základe dodatku c. 1 k nájemní smlouve muže nechat vybudovat
vstupní otvor ze stavby, která je soucástí jejího pozemku, do zmínených dvou garáži, pokud s tím
bude stavební úrad souhlasit. Nájemní smlouva je pritom uzavrena na dobu neurcitou, tj. muže být
v budoucnu mestem vypovezena. Pri vyrizování žádosti o zrízeni vecného bremene cesty v roce
2014, zjistil tehdejší odbor právní, nyní práve Odbor správy majetku, že je nutné též smluvne zajistit
pro pani pristup k uvedeným garážím, což bylo též schváleno v RM dne 13.10.2014,
usnesením c. 836/2014, bod l. Dne 05.11.2014 byl uzavren dodatek c. 2 k nájemní smlouve, v nemž
bylo pani smluvne zajišteno oprávnení chodit a jezdit pres cást pozemku p. c. 36/1
v k. ú, Príbram v souvislosti s užíváním garáži, které má uvedenou smlouvou pronajaté (což ostatne
melo být správne ucineno už v prvotne sjednané nájemní smlouve). Uzavrení dodatku c. 2 k nájemní
smlouve administrativne zajistila Mestská realitní kancelár, do jejíž kompetence toto spadalo a jež také
administrativne zajišt'ovala i uzavreni prvotní nájemní smlouvy a jejího dodatku c. 1.

Odbor správy majetku uvádí informativne cást duvodové zprávy, která byla uvedena v materiálu
predloženém ke schválení RM dne 30.11.2020, týkajicl se zrízení vecného bremene cesty - v RM
schváleno, viz text usneseni na první strane tohoto materiálu:
Bývalý vlastník pozemku p. c. 37 v k. ú. Príbram nedoložil geometrický plán a smlouva o zr/zen/
vecného bremene cesty nebyla tedy uzavrena. Nyní by však mela být, na základe uvedeného
usnesení, tato predmetná smlouva uzav/rána se soucasným vlastníkem pozemku, vjehož prospech
bylo vecné bremeno zrízeno, viz poslední veta citovaného usnesení, nebot z povahy vecných bremen
k nemovitosti ,,in rem" vyplývá, že zmena oprávneného subjektu není právne významná pro další
existenci vecného bremene a subjektem práva se stává právní nástupce puvodního oprávneného.
Soucasným vlastníkem pozemku p. c. 37 v k. ú. Príbram, jehož soucástl je stavba obcanského
vybaveni c. p. 187 v Príbram l a z hlediska soucasného vlastnictví oprávneným z vecného bremene
cesty je žadatel, kteý bude vyzván, a to s ohledem na výše uvedené, k do/ožen/ geometrického
plánu, ve kterém bude vymezen presný rozsah vecného bremene, viz shora specifikované usnesení
Rady mesta Príbram. Tento geometrický plán bude nedílnou soucástí smlouvy o zr/zen/ vecného
bremene. Po uzavrení smlouvy o zr/zen/ vecného bremene cesty bude oprávnenému z vecného
bremene predán klíc od vjezdových vrat.
Žadatel dodatecne upnesnil svoji žádost o informace týkaj/c/ se už/ván/ predmetu vecného bremene.
V pr/zem/ objektu stavby c. p. 187 na pozemku p. c. 37 v k. ú. Príbram plánuje žadatel vybudovat
restauraci s kavárnou a z tohoto duvodu bude využívat dvur pro vjezd dodávkových vozidel do 3,5 t za
úcelem zásobování kavárny lx až 2x týdne (dle potreby), a to pouze po dobu vykládky zboží, bez
trvalého stání vozidel. Zásobováni potravinami s krátkou životností (pecivo) bude zajišteno
individuálne zamestnanci provozu restaurace s kavárnou. Dále žadatel uvádí, že plocha vecného
bremene bude cinit cca 177,40 m2, což je vlastne celá plocha dvora. Zastupuj/c/, paní Ivana Nemcová,
byla Odborem správy majetku informována mj. o tom, že plocha vecného bremene již byla vymezena
v usnesení RM c. 836/2014, v bodu // za dne 13, 10.2014 a dále byla též seznámena s oprávnen/m
chodit a jezdit pres cást pozemku p. c. 36/1 v k. ú. Príbram v souvislosti s už/ván/m obou garáži' paní



a soucasne byla upozornena na nutnou následnou soucinnost obou uživatelu dvora, tak aby
nedošlo k jakékoli možné kolizi v okolí' radnice.

vyjádrení Odboru investic a rozvoje mesta, oddelenI rozvoje mesta:
Predmetné pozemky, kterých se týká žádost, jsou v územním plánu vymezeny následovne:
p. c. 37 v k. ú. Príbram - tzv. plochy smíšené obytné - mestského jádra
p. c. 36/1 v k. ú. Príbram - tzv. plochy obcanského vybavení - verejné vybaveni

Stanovisko Odboru správy majetku:
Odbor doporucuje sepsání souhlasného prohlášeni mezi mestem Príbram a žadatelem, kdy na
základe shora uvedených skutecnosti mesto Príbram prohlásí, že uznává vlastnické právo žadateli
k nove vzniklým pozemkum p. c. 36/4 a p. c. 36/5, které byly oddeleny z pozemku p. c. 36/1, vše
v k. ú. Príbram.

Komise pro realizaci majetku mesta dne 16,11.2020:
Komise doporucuje sepsání souhlasného prohlášeni o nabytí vlastnického práva k cásti pozemku
p. c. 36/1 o výmere 43 m' z celkové výmery pozemku 805 m', jehož soucástí je stavba pro
administrativu c. p. 108 v Príbrami l, v katastrálním území Príbram (dle geometrického plánu c. 5519-
208/2014 ze dne 18.11.2014, vyhotoveného Ing. Rudolfem Smíškem, se jedná o dva nove vzniklé
pozemky, a to p. c. 36/4 o výmere 33 m' a p. c. 36/5 o výmere 10 m'), který je ve vlastnictví mesta
Príbram, ve prospech žadatele.
Komise bere na vedomi schválené usneseni RM c. 836/2014, bod ||., ze dne 13.10.2014, tedy
bezúplatné zrízeni vecného bremene cesty kdekoliv pres cást pozemku ve vlastnictví mesta Príbram,
a to pozemku p. c. 36/1 v k. ú. Príbram, jehož soucásti je stavba pro administrativu c. p. 108
v Príbrami l, ve prospech pozemku p. c. 37 v k. ú. Príbram, jehož soucástí je stavba obcanského
vybavení c. p. 187 v Príbrami l.

Prílohy:
1. Žádost, doplnení žádosti
2. Geometrický plán c. 5519-208/2014 ze dne 18.11.2014
3. Vyjádreni Odboru investic a rozvoje mesta
4. Situace vlastnictví
5. Mapa ortofoto
6. Fotodokumentace





Mesto Pnbram,
MeÚ Príbrarn, odbor správy majetku
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vec:

- Žádost o sepsání souhlasného prohlášení vlastníka pozemku p.C. 36/1 v k.ú.
Príbram

- Žádost o zrízení vecného bremen práva cesty ve prospech pozemku p.C. 37 v k.ú.

Spolecnost LDM Group-Hailova s.r.o., K Podlesí 626, Príbram VI-Brezové Hory, 261 01
Príbram, ICO 08916586 je výlucným vlastníkem pozemku p.c. 37 v k.ú. Príbrain, zapsaném

v Katastru nemovitostí pro Stredoceský Kaj na LV 11968 a stavby obcanského vybavení

s c.p. 187, úl. Hallova Príbram l, o zastavené ploše 233 m2. Historicky je tak zakreslen obvod

této stavby tak, jak je uvedeno v katastru nemovitostí.
Stavba s Cp. 187 v úl. Hallova v Pn'brami I stojí i na cásti pozemku p.c. 36/1 v k.ú.

Príbram (pozemek ve vlastnictví Mesta Príbram), jak je uvedeno v geometrickém plánu pro

vyznaceni budovy c. 5519-208/2014, vypracovaném 18.11.2014 (nove vzniklý pozemek p.c.
36/4 o výmere 33 m2 a p.c. 36/5 o výmere 10m2 v k.ú. Phbram) a jak je patrno z leteckých
snímku a ortofoto map. Historicky zrejme došlo k chybnému zamerení hranic této stavby a

obvod stavby je v katastru nemovitostí zakreslen pouze na pozemku p.c. 37 v k.ú. Phbram.
Proto žádám Mesto Príbram o sepsáni souhlasného prohlášení o uznání vlastnického

práva k nove vzniklým pozemkum p.c. 36/4 a 35/5 v k.ú. Príbram, címž by došlo k narovnání
majetkoprávních vztahu a byl by to podklad, na základe kterého by katastrální úrad provedl

zápis vlastnického práva ke stavbe, stojícího na i na pozemcích 36/4 a 35/5 v k.ú. Príbrarn.

Dále žádám o zrízení vecného bremene - práva cesty pres pozemek p.c. 36/1 ve

prospech pozemku p.c. 37 v k.ú. Pnbram (zajištení prístupu na príjezdu z ulice Tyršova
v Pnbrami l- p.p.c. 35 v k.ú. Príbram).

Predem dekuji za kladné vyjádrení

LDM Group-Hailova s.r.o.
Se sídlem K Podlesí 626, 261 01 Ph'bram V1-Brezové Hory
Jednatel spolecnosti Dominik Halmoši

Kontakt: Ivana Nemcová Mobil: 724756899

Email: nemcova.pribram@seznam.cz

Príloha: - geometrický plán

- plná moc
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Udaje pro zrízení vecného bremene pozemku p.c. 36/1

- vjezd pro zásobováni stavby p.c. 37

- plocha vecného bremene pozemku S = 177,40 m2

- v prízemí objektu p.c. 37 plánována restaurace s kavárnou

- zásobování 1-2 týdne (dle potreby)

- bez trvalého stání vozidel - pouze po dobu vykládky zboží

- dovoz smluvními dodavateli pouze pomoci dodávkových vozidel do 3,5 t

Pozn. Zásobování potravinami s krátkou Životností (pecivo) rešen každodenní, bude zajišten

individue/ne zamestnanci provozu restaurace s kavárnou...
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Marie Vanecková

Od:
Odesláno:
Komu:
Predmet:

Libuše Hálová
18. listopadu 2020 13:28
Marie Vanecková
RE: Vyjádreni z hlediska územního plánu - radnice

K Vaši žádosti o vyjádrení 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:
> p. c. 37 v k. ú. Príbram - tzv. plochy smíšené obytné - mestského jádra (šm)
> p. c. 36/1 v k. ú. Príbram - tzv. plochy obcanského vybavení - verejné vybavení (VY)

S práním hezkého dne.

Libuše Hálová

referent oddeleni rozvoje mesta
Tel.: 318402576

E-mail: |jbuse.ha|ova@pribram.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu
Mestský úrad Príbram

D Tyršova 108
261 19 Príbram

From: Marie Vanecková
Sent: Thursday, November 12, 2020 2:35 PM
To: Libuše Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu>
Subject: Vyjádreniz hlediska územního plánu - radnice

Vážení,
informujeme Vás, že Odbor správy majetku podniká kroky vedoucí k odstranení historicky chybného zápisu a zákresu

stavby obcanského vybavení c. p. 187 v Príbram l, která je soucásti pozemku p. c. 37 v k. ú. Príbram a pochopitelne

též sousedÍcÍho pozemku p. c. 36/1, jehož soucástí je stavba pro administrativu c. p. 108 v Príbrami l- budova

radnice. K odstranení nesouladu vedeného v katastru nemovitosti byl již vypracován geometrický pIán c. 5519-
208/2014 ze dne 18.11.2014, dle kterého je zrejmé, že z mestského pozemku p. c. 36/1 o celkové výmere 805 m2,

došlo kodde|enídvou nove vzniklých pozemku, a to p. C. 36/4 o výmere 33 m2 a p. c. 36/5 o výmere 10 m2.

Z duvodu shora uvedeného siVás dovolujeme požádat o vyjádrení k plánovanému zámeru mesta Príbram z hlediska

územního plánu.

Dekujeme Vám za spolupráci a jsme s pozd ravem.

Marie Vanecková

referent oddelení majetkoprávního
Tel.: 318402219

E-mail: marie.vaneckova@pribram.eu

MESTO PRÍBRAM
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p. c. 36/1 a p. c. 37 v k. ú. Príbram - vnitrní pohledy (ze dvora radnice)
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