
Město Příbram
Odbor správy majetku
Název bodu jednání:
Žádost o prodej části pozemku p.č. 172/13 v katastrálním území Lazec

Pro jednánIZM
Dne 15.2.2021

Předkládá:

Zpracovala:

Projednáno:

Rada města Příbram
V

Mgr. Zaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

v Radě města Příbram dne 25.1.2021, č. usn. 58/2021

Text usneseni RM:
Rada l. doporučuje ZM

schválit prodej části pozemku p. č. 172/13 o výměře cca 31 m' z celkové výměry 47 m',
v k. ú. Lazec, za cenu 224 Kč/m',

||. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
15.02.2021.

Napsala: Ing. Dagmar Kesslová

Návrhy na usnesení:
ZM
schvaluje - neschvaluje
prodej části pozemku p.č, 172/13 o výměře cca 31 m' z celkové výměry 47 m', v k.ú. Lazec, (dle
situačního snímku, který je přňohou předloženého materiálu), za cenu Kč/m', do

Důvodová zpráva:
Žadatelé:

Předmět žádosti:
prodej části pozemku p.č. 172/13, o výměře cca 30 m' z celkové výměry 47 m', zahrada, v k.ú. Lazec.

Účel žádosti:
jsou vlastníky sousední nemovitosti, na poptávaném pozemku plánuji uloženI jímky

na dešt'ovou vodu. Dalším důvodem k odkupu je uklizeni a úprava zarostlého nevzhledného prostoru
u cesty.

Znalecký posudek vypracovaný Ing. Kamilou Štěpánkovou dne 29.8.2020 pod č. 1041-51/20 stanovil
cenu pozemku na 224,- Kč/m2, s tím, že podobné pozemky se neobchoduji a stanovit cenu obvyklou
je komplikované. Cena za 30 m' byla stanovena na 6700,- Kč.

OIRM Souhlasí s prodejem předmětné části pozemku p. č. 172/13 v k. ú. Lazec pod podmínkou, že
prodávaná část pozemku bude redukována tak, aby nová hranice pozemku navazovala na rozhraní
vlastnických vztahů mezi pozemky p. č. 172/12 a p. č. 172/13 vše v k, ú. Lazec, dle přílohy.
Dle odděleni přípravy a realizace projektů (z hlediska plánovaných investic města) na předmětném
pozemku město Příbram v současné době nepřipravuje žádnou investiční akci.



Pozn. OSM: velikost plochy redukované dle návrhu OIRM činí cca 31 m', což odpovídá výměře
uvedené v žádosti, i když byla zakreslena původně až na hranici pozemků, Žadatelé byli s upraveným
tvarem části pozemku seznámeni a souhlasi s nim. Situační náčrt je součástí předloženého materiálu.

OSH: z hlediska dopravních zájmů nemá námitek k výše uvedenému prodeji části pozemku
p.č. 172/13 v k.ú. Lazec.

vyjádřen j Technických služeb města Příbrami: nemají připomínek,

vyjádřeni OSM: nemáme námitek k prodeji části uvedeného pozemku.

Komise pro realizaci majetku města dne 5.10.2020: Komise doporučuje schválit prodej části pozemku
p. č. 172/13 o výměře cca 31 m' z celkové výměry 47 m' v k. ú. Lazec, za cenu 224 Kč/m', do SJM
žadatelů.

Záměr prodat část pozemku p,č, 172/13 o výměře cca 31 m' z celkové výměry 47 m' v k.ú. Lazec, byl
řádně zveřejněn na úřední desce Mělj Příbram od 7.10.2020 do 23.10.2020.

Přílohy:
¶ŕl) Zádost ze dne 2.3.2020

2) Vyjádřeni OIRM ze dne 28.5.2020
3) Vyjádření SOSH ze dne 7.4.2020
4) vyjádření Technických služeb ze dne 3.2.2020
5) Znalecký posudek č. 1041-51/20 ze dne 29.8.2020 od Ing. Kamily Štěpánkové
6) Foto, situační náčrt



Město Příbram - Městský úřad Příbram
Odbor správy majetku, odděleni majetkoprávní
Tyršova 108
261 01 Příbram l

dn,

Městský úřad Příbeam
261 01 Příbram l, Tyršova 108

Převzat 0Ôor sDL.ý majeiku

Došlo - 2 -03- ZUZU
dne:

Cv' heUpE, 21%'5/202o
"' $%~jý/íbl/d%&-"

ŽÁDOST

l. Specifikace majetkoprávní dispozice, která je předmětem žádosti:
Ej PRODEJ CI PACHT CI NÁJEM [J SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

ll. Přesné označení nemovité věci dotčené žádosti
9,emek p. č. /'ts o výměřÁf m' v katastrálním ú,emí LnzEe
pozemek p. č. o výměře ...... ,, m2 v katastrálním území

[j další pozemky uvedeny v příloze této žádosti

Bst pozemku p. č. R... .Ĺ. o výměře cca3O.m' z celkové výměry... .7...m' v katastrálním území

část pozemku p. č. o výměře cca..........m2 z celkové výměry.......,....m' v katastrálním území

část pozemku p. č. o výměře cca...... ... .m' z celkové výměry............m' v katastrálním území

D další pozemky uvedeny v příloze této žádosti

'"·Ú'""""°" ULOŽEL/1" jiÁK5' 6JA »Eg^ľoUDU UC'DU

IV. V případě prodeje chce žadatel/žadatelé nemovitou věc odkoupit do:
CI svého výlučného vlastnictví (pořizuje ji z finančních prostředků, které nejsou součásti SJM)
EB společného jmění manželů (sjm)
[J do podílového spoluvlastnictví: ve výši id. podílu... ..........

V. Vztah k předmětu žádosti (předmětné nemovité věci):
Cl majitel stavby na předmětné nemovité věci t9 majitel sousední nemovité věci
[j nájemce/pachtýř předmětné nemovité věci [j žádný

VI. Žadatel příp. žadatelé (fyzická osoba nebo právnická osoba):
a jednat jménem právnické osoby:

Žadatel/žadatejé
Clá souhlasí se zasilánim informací o stavu vyřizováni žádosti elektronicky

(v některých případech může být příloha e-mailu zazipována, heslo bude zasíláno SMS)
Cl nesouhlasí s elektronickým zasilánim informaci

l

q
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Daamar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Libuše Hálová
čtvrtek 28. května 2020 8:55
Dagmar Kesslová
RE: Žádost o vyjádření k p.č.172/13 v k.ú. Lazec

Pozemek 172/13 v k. ú. Lazec - vyjádření Odboru investic a rozvoje města

Dne 03.03.2020 jste nás požádali o vyjádřeni k žádosti o
prodej části pozemku p. č. 172/13 o výměře cca 30 m' z celkové výměry 47 m' v k. ú. Lazec.

K Vaši žádosti o vyjádření sdělujeme:

Pro správní území města Příbram je schválena územně plánovací dokumentace, a to Územní pIán Příbram (ÚP), který
schválilo Zastupitelstvo města Příbram dne 18. 06. 2018, usn. č. 1006/2018/zm, který nabyl účinnosti dne 17. 07. 2018.

Předmětný pozemek se nachází v ploše dle ÚP - tzv. plochy rekreace - zahrádkářské a chatové osady (ZO).

1. Vyjádření Oddělení rozvoje města
Souhlasíme s prodejem předmětné části pozemku p. č. 172/ 13 v k. ú. Lazec pod podmínkou, že prodávaná část
pozemku bude redukována tak, aby nová hranice pozemku navazovala na rozhraní vlastnických vztahů mezi pozemky
p. č. 172/12 a p. č. 172/13 vše v k. ú. Lazec dle přílohy.
Vyřizuje: Libuše Há/ová/318 402 576

2. Vyjádřeni Odděleni přípravy a realizace projektů (z hlediska plánovaných investic města)
Na předmětném pozemku město Příbram v současné době nepřipravuje žádnou investiční akci.
Vyřizuje Ing. Pavel Bureš/318 402 559
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S pozdravem a přáním hezkého dne.

Libuše Hálová

referent odděleni rozvoje města
Tel.: 318402576
E-mail: 1ibuse.halova@ pribram.eu ,,,,ana, 3

l



MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
261 19 Příbram

From: Dagmar Kesslová
Sent: Tuesday, March 3, 2020 8:50 AM
To: Libuše Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu>
subject: Žádost o vyjádření k p.č.172/13 v k.ú. Lazec

Zádost o vyjádřeni

žádám Vás o vyjádřeni k žádosti o prodej části pozemku p.č.
172/13 v k.ú. Lazec.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kesslová

vedoucí oddělenI majetkoprávního
Tel.: 318402529
E-mail: daRmar.kess|ova@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM

www.pribra m.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
261 19 Příbram

[,,,,n,] /1



DaŠjmar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Simona Žďánská
úterý 7. dubna 2020 15:37
Dagmar Kesslová
RE: Žádost o vyjádřeni k p.č.172/13 v k.ú. Lazec

Vážená pani inženýrko, na základě Vaší žádosti o vyjádřeni k žádosti
Příbram, o prodej části pozemku p.č, 172/13 v k.ú. Lazec, Vám sdělujeme:

Z hlediska dopravních zájmů nemáme námitek k výše uvedenému.

Ing. Simona Ždánská
referent Samostatného odděleni silničního hospodářství
Tel.: 318402525
E-mail: simona.zdanska@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
261 19 Příbram

From: Dagmar Kesslová <Dagmar.Kesslova@pribram.eu>
Sent: Tuesday, March 3, 2020 8:55 AM
To: Simona Ždánská <Simona.Zdanska@pribram.eu>
subject' Žádost o vyjádření k p.č.172/13 v k.ú Lazec

Žádost o vyjádření

žádám Vás o vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č.
1 72/13 v k.ú. Lazec.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Dagmar Kesslová

vedoucí odděleni majetkoprávního
Tel.: 318402529
E-mail: daRmar.kess|ova@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

(l Tyršova 108
261 19 Příbram

[Strana] 5"
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Příbram

Technické služby města Příbrami, p. o.
U Kasáren 6, 26101 Příbram lV
tel.: 318 624 191, e-mail: info@ts-pb.cz, www.ts-pb.cz
ID datové schránky: 35xgygp
lČ: 00068047, DIČ: CZ00068047, KB Příbram, č. ú.: 888760247/0100

VÁŠ DOPIS:

SPIS. ZNAČKA: 20-016/KS
ČÍSLO jEDNACÍ: 0217/024/2020

VYŘIZUjE: Kateřina Srchová
TEL./FAX.: 318 624 191
E-MAIL: pozemky@ts-pb.cz
DATUM: 3. 2. 2020

ŽADATEL:

,,Odkup pozemku parč. č. 172/13 v k. ú. Lazec"

VYiádření správy střediska veřejného osvětleni:
K plánovanému odkupu výše zmíněného pozemku nemáme připomínek. Na tomto

parcelním čÍsle se nenacházejí sItě veřejného osvětleni v naŠí správě.
Josef Jindra - vedoucí střediska veřejného osvětleni TS Příbram,
tel.: 777 705 607, centrála 318 624 191, e-mail: josef.jindra@ts-pb.cz

VYiádřeni spŕávY střediska místní komunikace:
K plánovanému odkupu výše zmíněného pozemku nemáme připomínek.

Jan Andrle - vedoucí střediska místní komunikace TS Příbram,
tel.: 777 705 604, centrála 318 624 191, e-mail: jan.andrle@ts-pb.cz

Kateřina Srchová
referent správy

Technické služby města Příbrami,
příspěvková organizace @

261 01 Příbram lV, U Kasáren 6
lČ: 00068047, DIČ: CZO0068047

Tel.: 318 624 191, Mob.: 778 771 969

G



MěÚ Příbram
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ZNALECKÝ POSUDEK

Č. !04 i - 51i'20

o ceně nemovité věci. části pozemku pC. l 7?/] \' k.ú. Lazce a obci Příbram

Objednatel znaleckého posudku: Město Příbram
'i'. tšc·, Ĺ! ic'e
2Íl 19 Přibíam l

Účel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného cenového předpisu.
Cěll} gk!é ?. zjišěni čem rájmu pro úček"

půřUáni

I
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňováni majetku ve znění zákonů Č. 121/2000 Sb., Č. 237/2004
Sb.. é. 257·2MJ Sb.. Č. 296,'2UÚ: Sb.. e. 188'201 f Sb.. Č. Sb.. Č. Sb.. Č.
34(h2013 Sb.. č. 344i2íjl3 Sb.. č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a yMášky MF ČR č. 44LňOi3
Sb. č. l99i20lj Sb., č. 345i2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č.
457/2017 Sb. a Č. 188/2019 Sb., podle stavu ke dni 27. 8. 2020 znalecký posudek vypracovala:

ing. Kan iia
Hudčice 36
262 7? Bře:'nice

f"n
e-mail: posu&:i u

. ..

Počet stran: l l včetně titulního listu a 4 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.

V Dolních Břcžanech 29.8.2020
j

:
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Á. NÁLEZ

ĺ. Zn:8.leckí" úkol
Znalecký posudek o ceně netnovité věci, části pQzejnku p,č. ] 72/1 3 v k.ú. Lazec a obci Příbram

Ž. Základní infornízee
Aäcsa přcdměru ocer,'em: LůZť'í

261 01 Příbram - Lazec

Kmj. S:k&žes!'í
Ckrčs:
C'i'ic: FE"tmm
Katastrálni území: Lazec
Počet obyvatel: n 642
7 áWUni v::äí ém'hn ob:e ZCt = i Kč/m:

3. Prohlídka a zaíněřerú
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 27.8.2020.

4. Podhladr pro znaleckého posudku
pis z aatastru rÉemcvicosti

- kopie katastrální mapy z internetu

- ·: en Zf :StL'"'4" "z: " uf '. :

5. Vlastnické a evidenČní údaje
Mč5f? Přihmm. Ť\TŠQ\'ä m. 2E! '9 nCdíl l ' l

C. 2 skuteČnost
Z předložené dokumentace je zřejlné, že právni stav se od stavu skutečného neliší.

7. Celkoví' popis věci
r "sú na±.áň c'mm č.t. "j č2sĺ "am - ůuec. '. za'mŕ-t i

chat v oddělené íokaÍiľč při silnici č. l 8. PGzernek je svažitý s náietcn·ými dřevinami. přístupný ze
štěrkové komunikace. V územním plánu je vedený jako zo - Mochy rekreace - zahrádkářské a
l"!" 'm" e ':·"2

8. Obstů zůateeL:ého
]. l'ozemek

- 2 -



2, Z?:'ALECKÝ PQSUJEK

Oceňemď
Ocenění je provedeno podle zákona č, 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů Č.
!2!ňCQQ Sb.. Č. 237'2094 .%.. Č. 257'2OM Sk.. Č. ?96.'2007 SF.. Č. 1$8 2(!!! S5.. Č "0"0!" Sh
č. 3(F"2Ci3 sa.. č. st.. č ' ' ""(u st.. č. z:s ':y:)i-i se. a č. Sb. a m!'
ČR č. 44i Sb. %é zítčni č. µý; ;y"íµ sa. č. 3L:S 20iS SS.. č. 53 ľůi'5 S3., č.
Sb., č. 457/2Ôi 7 Sb. a č. S"b., kíeruu se provádějí ustanovení zákona č. 15 1/ 1997
Sb.

frÁex Mui s númů'"iiými \ écmi
R"ázcv znaku č.
l. Situace na dílčím trhu s nen)ovitými věcmi: Nabídka Ddpovídá ll

popíá' ce
^2h\: pozčme!:. pí'zémek. jeh& \'"

součásíí je mavŠa vksúúk), iíebo síavba stejného iasimka. .
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozeníku

3. Změm t" okdí s 1ií"em na EJC'? u nzbo I!
ĺ' temi

'. ",1íí rzíahů Ií2 prí"dci:iezt: Bčz \Ét'. u l!
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů JI
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbate]nýn) nebezpečím vůskytu lV

" R

": ''~ Y
7. Uhcc s L?Ž?b t atd t:íi S íi:

iisic ä obce \" ůkz Pí-&it - rí"chixi. Praha — Upal a
katastrální území lázeňských mist typu D) nebo oblíbené turistické
!okz!ity

Š;. côcú: Li \ eíikůsú ríúi úŽ'} ' a:t a '. :
chet. jťjĹ7 iizemi s ř:c""j u!x:f
veIikosti nad 5000 obyvatel

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod. I
s!uZb;. . zdrm šI:dské zaíizaii. tú

skůk> sporm"rú kt:!tumi ajj

Pi
0.00

(ľůň

Q.(ý)

t').í)!j

0,00
!.00

" El l
i

r','i
. · '.F '-

}.05

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou Č.1 přílohy
c:=i :mzc:" ' ":!Ĺ!ášk\ :

tn.jčx uim h = Pt " F'í " Pe ' P'; * t.i " F Pj= l,(j5C
i = l

V ostatních případech oceněni nemnvitých věci je 7mak 7 až 9 roven 1.0:
.:

trim h = ?y ' Ž'- "' ! - ľ ?,0 = í.cm
. = j

Index polohy
"! 'L Ž SNZ'. ú3 rz F' J' G:e z.:i-:-..' GíZ'- :j-?.á

ä:'"': st} í"2ZŽ'
nNázev znaku č. Pi

I. Druh a účel užiti stavby: Druh hlavni stavby v jednotnéní tiínkčnim ] 1.00

. -



-U.i:S
-0,10

celku
č'Ťeí U"ui!ci táSj,¶ t:z f &ú!i Zi': tni R&rezíW ůf

.cbksíi"
3. Pokha puzemm í obC: C ásii í:ŕmc nčsmsíié h (milr!(! samm; ii
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sitě, které má obec: JI

Pc?=mek la: r'aµ" it pdu2f $'3
';. Ob3wí"á p~'7em!.i!. \" ďeli ca k

čámčrk důstupnä tmenaet
W

6. Dopravní dostupnost k pozemku: příjezd po zpevněné komunikaci, VI
dobré parkovací možnosti

7 ('}'¢"Šňi' b.rmiá.iná ůC 2ůi Cc ii
šjmú

& Poloha pozemku z hlediska komerční \ yužitdnosti: Bez možnosti lj
komerčního využití

9. Oby'4?tekwo: é c4:di !1
i tj. Práměríů ii
j i. osuiuú Bčz izlšich Báz \ii\ u , íl

0,00

-(Lt'S

0.00

wm
1).(X\
om

ll

Ir = F. "' '! i'.l = 0.750
.. _ -\' případech ocměni mmor iiých e tmí p[)7námce p:xi tabulkcu č.i pňľol:g

č. 3 oceňovací vyhlášky:

pp = L! " h- =

V ostatních případech oceněni nemovitých věci je znak 7 až 9 roven 1,0:
Koeficient pp = It * Ip = 0,750

"%

!. Pozemek

Ocenění

s iiosmi ĺ i" = 1,0(N
Irikx ní'khi: k = 0,75(9

G

Výpgčet indexu cenového perovnání
c'mezujicií'h 'Jivu

Název zmku č.
i. Geomcúický t\ář a velikost pozemkti: ?rcvhodňý tvar, nebo u:iikosi i

- omezující jeho využiti
TS'."U.itcsí a ! I

si'. S SZ "
3 ĹtŮ:MG' ú,.íažm P:"i-m..--, . '<ZÚ."d. c ĺ"."j'"'"":-: .'.t:

4. Chráněná úzenií a ochmnná pásma: Minio chráněné území a l
c r.hmn

7·. u.'"'. Z:i : »žnk'..: :3 fz ·::m:,t:":i _,:
" " P T

t l 'A ' i "'t, :;¶ J » í u j L'" ' " " - ' · . 4.

F:
-0,03

Tp e

-U.U-ť

' i ' .
0,00

.í.ť. ;

b

- 4 -

QC'



Inju: ti' á

6

It) = ' - t i' = r;g' 3t9
a="

.celkový index l = h * I,) * Ip = 1,000 * 0.930 * 0,750 = 0,698

pkic·hr Al ôc'iměný dk S í'tkt. ! :íí od téíi"/ cízn"

Přehled použitých .jednotkových cen stavebních pozemků

. . Zákl cena . . .- , .7Uidtm 1KČ Í!?jj >.ejk"ľ

§ 9 odst. 4 a) - jiné pozemky - Eahrnuté cěo územního plánu k zastavění
§ 9 odst. 4 a) ] 065.- 0,698 0.300

Ĺ"pr. a"ruz
jkč :z:-j

"j'jp Náze'

§ 9 odst. 4 a) zahrada
Sm"eh ži 'y'7eme;: - celkem

zjištěná cena

F ,Ĺ i

V " T

ČESk)

172/13

\" 'i" zs a." "e umů
µ:; jkč mj

30 223,01
3Q

_

223,01

Ccm1
jkčj

6 690,30
6 6903Q

6 690,30 Kč

- 5 -
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C. REKAPITULACE
" ;j u"c'r d:.

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:
¢.·Tí' Kí

.

6 690,- Kč

Obvvklá cena

se riachazs gci ciíaíou µ l mesisĚ.c iásíi f'řih:'an - Lata.'. \ Z.ZSläi bé
cha7 í oddékúě lokalitě při silnici č. 18. Pozemek je svahtý s náiero' S mi dřevinami. přisíupm" lg
štěrkové komunikace. V územním plánu je vedený .jako ZO - plochy rekreace - zahrádkářsŔé a
chaí"'i e ,ť'!ä:sti.

Slalíoveni poro\"ná\aci hodnoty tohoío pozemku je komplikované, procoZe lak[o malé pozemky
s podobným účelem využiti se na trhu v podstatě neobchodu.jí. Přikláním se k ceně určené podle
ňkc'ň,: L' ůccäoi án'"

Po pm eůenem iiesti. na zákiááě \ lasuiich sc situaci na rráu
s nemovitostmi obdobných typů a po konzultaci s realitními kancelářemi v regionu stanovuji
obvyklou cenu na:

6 700,00 Kč

VYpoČet ročního nájemného:
)

(, půzcmk.. . ... C: "t"'.- C ' 3 = :y::-

Obvyklá cena ročního nájemného z pozemku ................. . 200,- KČ

V l)olních Břežanech 29.8.2020

1nµ Kamiia Sičpánková
Hudčice 36
"',C :";
kk ktn nr,' i.í.'"

_ . . . .
? '.'S uÍÁĹ ii .Nb L'

e

,¥o9::::!::::>

K ,C > \
K I

·"%,
.·" " yO"%'%,, ,t,oj;
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D. ZNALECKÁ DOLOŽKA
,·".:ií ;j-; : p.~k1 j;-..- zrÁa i"':cí . i'""; ?.".7 ĺ &:".Mnz Sť¥íŮFi í

.
6. č j. j k Oaf. pj,) prú cxhäíi cům st
specializací pro odhady nen)ovitosti.

'.: l pc'ů M. :. } - ŠI ;':.' :n &miliu. Ä: l

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 4041 - 5 IňC).

U n í'
"ul'7t?

..i'i Ze j:Rňi si \"ě(k)n}a úásitdku vědomé 4ÍÍ\ Cik) ziiakckéhů půsudku. a tú \ e šlu
§ 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. v platném znění"".

)

- 7 -
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32/2 , k. ú. Lazec , 286/1

233/2 24Q,2\ 286/2 ·.

· N 237/3O O

238 241 5/1
236 "237/ "

164/5 · 240/1 243/2
164/1 , 37/2 164/2 164/7

b
t - 164

CL 172/8
165 172/12

O
Q

Q

, _ O — · 'J) " CSJ OJ 1 93ja & :,", " Q 197 '96

,,,

,,,l

ll l

,.
l" ""

172/ 7,.---'" CL ,.. '
....O r

19 192 ."
,. .,.., \99 Q- l"

l"
..

r'- " ' 198 l"""
.....

"" . CL l"
189 190 j7

CL
'jO\ CL

188 200 209/4
36/2

18F/1
^

'Ô ,dá LEGENDA:v/astnictv/ pozemků
Č) město Příbram

uu požadovaná část pozemku
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, Á 204
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