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Město Příbram Pro jednání ZM
Odbor správy majetku , _ Dne 21,6.2021
Název bodu jednání:
Žádost o prodej pozemku p.č. 1373/10 a části pozemku p.č. 1373/11, oba v katastrálním území
Příbram.

Předkládá: Rada města Příbram

,Zpracovala: Mgr. Zaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 17.5.2021, č. usn. 477/2021

Text usneseni RM:
Rada
l. schvaluje
úhradu částky ve výši 44 Kč/m'/rok za bezesmluvní užíváni části pozemku p. č. 1373/10, o výměře
20 m', v katastrálním území Příbram, dle situačního snímku, který je přílohou předloženého materiálu,
a to zpětně za tři roky, ,

||. doporučuje zm
schválit prodej pozemku p. č. 1373/10 o výměře 42 m' za cenu 880 Kč/m', a části pozemku
p. č. 1373/11 o výměře cca 37 m' z celkové výměry 167 m', dle situačního snímku, který je přílohou
předloženého materiálu, za cenu 660 Kč/m', oba v katastrálním území Příbram, do SJM

Návrh na usneseni:
ZM
schvaluje - neschvaluje
Var. A (dle návrhu OIRM)
prodej pozemku p.č. 1373/10 o výměře 42 m' za cenu Kč/m', a části pozemku
p.č. 1373/11 o výměře cca 37 m' z celkové výměry 167 m', dle situačního snímku, který je přílohou
předloženého materiálu, za cenu ... ..... ... ...... Kč/m', oba v katastrálním území Příbram, do SJM

Var. B (dle návrhu žadatelů)
prodej pozemku p.č. 1373/10 o výměře 42 m' za cenu Kč/m', a části pozemku
p.č. 1373/11 o výměře cca 7 m' z celkové výměry 167 m', dle situačního snímku, který je přIlohou
předloženého materiálu, za cenu ........ ... ...... Kč/m2, oba v katastrálním území Příbram, do SJM

Napsala: Ing. Dagmar Kesslová

Důvodová zpráva:
Zadatelé:

4

Předmět žádosti: .
prodej pozemku p.č. 1373/10 o výměře 42 m', zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku
p.č. 1373/11 o výměře cca 7 m' z celkové výměry 167 m', ostatní plocha, jiná plocha, oba
v katastrálním území Příbram.

Účel žádosti:
vlastni garáž stojIci na pozemku p.č. 1373/10 v k.ú. Příbram, který je ve vlastnictví

města Příbram. Na podnět OIRM byli ze strany OSM vyzváni k narovnáni majetkových vztahů
a následně podali projednávanou žádost o prodej tohoto pozemku. V žádosti dále uvádějí, že vlastni
sousední pozemky p.č. 1364 a p.č. 1365, na kterých se nachází zahrada a rodinný dům, ve kterém



bydli. žádají též o odkoupení části pozemku p.č. 1373/11 v k.ú. Příbram, o výměře 7 m', kterou nutně
potřebují k tomu, aby měli garáž přístupnou z druhé strany ze svého pozemku, tím dojde ke spojení
vlastnictví garáže i pozemku s rodinným domem. OIRM navrhuje prodej celé úzké části podél
pozemku ve vlastnictví žadatelů, tedy cca 37 m', protože tato celá část zůstane pro město
nepřístupná.

Cena pozemku obvyklá, určená znaleckým posudkem č. 2441/92/2020 ze dne 28.11.2020 od
Ing. Pavla Pecha, byla stanovena za pozemek p.č. 1373/10 ve výši 880 Kč/m', tedy za celou výměru
42 m' celkem 36 960 Kč, a za pozemek p.č. 1373/11 ve výši 660 Kč/m', tedy za výměru o velikosti 37
m' celkem 24 420 KČ. Cena pronájmu v obvyklé výši 5 % z ceny u pozemku p.č. 1373/10 činí
44 Kč/m'/rok, za tři roky zpětně tedy za výměru 20 m' činí 2 640 Kč.

Žadatelé navrhli sníženi ceny u části pozemku p.č. 1373/11 na 1/3 stanovené ceny.
Ze strany OSM byli upozorněni, že zákon o obcích č. 128/2000 Sb., ukládá veřejnoprávní korporaci
povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře, podle § 39 odst. 2, se při úplatném
převodu majetku sjednává cena zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá (zde jak
stanovil ZP), přičemž odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna. Zákon č. 106/2016 Sb., kterým
se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, toto
ustanoveni doplnil jednak dovětkem, podle něhož se musí odůvodňovat odchylka, jen jde-li o cenu
nižší než obvyklou, a dále výslovnou sankci absolutní neplatnosti celé smlouvy pro neodůvodnění
odchylky. , V . .
Žadatelé namítají, že pruh zmiňovaného pozemku, který je mezi jejich zahradou a garazemi je
v podstatě nevyužitelný, jedná se o cca 30 m délky o šířce cca 1,20 m, který je neustále podmáčen
vodou, stékajÍcÍ z přilehlých garáži, kde musí neustále opravovat cizí poškozené okapové svody.
Cenu ovšem budou respektovat.

Ústně žadatelé dále doplnili, že část pozemku p.č. 1373/11 za garážemi nemají připlocenou
a nevyužívají ji, je stále oddělena betonovou podezdívkou plotu, který už byl ale časem zničen.
Z tohoto důvodu není požadována zpětná úhrada za bezesmluvní užíváni této části.

Garáž je uvedena na LV č. 1037 pro k.ú. Příbram, pro vlastníky, jako stavba bez
čp/če a dle situačního náčrtu má výměru 20 m'. Za tuto výměru je požadována úhrada za
bezesmluvní užíváni pozemku za tři roky zpětně.

OIRM: nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 1373/10 v k. ú. Příbram. Na předmětném pozemku se
nachází stavba garáže bez čísla popisného, která je v majetku žadatele. Dojde tím k narovnání
majetkoprávních vztahů. Pozemek a stavba bude mít jednoho majitele.
Nesouhlasí s prodejem předmětné části pozemku p.č. 1373/11 o výměře cca 7 m' v k. ú. Příbram.
Místním šetřením bylo zjištěno přeploceni pozemku v majetku města p.č. 1373/11 v k. ú. Příbram, a to
vlastníkem pozemku p.č. 1365 tamtéž.
OIRM doporučuje prodej přeplocené části pozemku p.č. 1373/11 cca o výměře 37 m'
v k. ú. Příbram dle předloženého situačního snímku. Dojde tím k narovnáni majetkoprávních vztahů.

SOSH: z hlediska dopravních zájmů nemá námitek k prodeji výše uvedených pozemků.

Vyjádřeni OSM: souhlasí s prodejem pozemku pod garáží a navrhuje odprodej části pozemku
p.č. 1373/11 v k, ú. Příbram o výměře cca 37 m' podél celého pozemku ve vlastnictví žadatelů.

Komise pro realizaci majetku města dne 22.2.2021: doporučuje schválit úhradu částky ve výši
44 Kč/m'/rok za bezesmluvní užíváni části pozemku p. č. 1373/10, o výměře 20 m' v k. ú. Příbram
(dle situačního snímku, který je přílohou předloženého materiálu), a to zpětně za tři roky.

Komise doporučuje prodej pozemku p. č. 1373/10 o výměře 42 m' v k. ú. Příbram, za cenu 880 Kč/m'
a části pozemku p. č. 1373/11 výměře cca 37 m' z celkové výměry 167 m2, dle situačního snímku,
který je přílohou předloženého materiálu, k. ú. Příbram, za cenu 660 Kč/m'.

Záměr prodat:
var. l) pozemek p.č. 1373/10 o výměře 42 m', trvalý travní porost a část pozemku p.č. 1373/11
o výměře cca 37 m2, z celkové výměry 167 m2, ostatní plocha, jiná plocha,



var. 2) pozemek p.č. 1373/10 o výměře 42 m', trvalý travní porost a část pozemku p.č. 1373/11
o výměře cca 7 m', z celkové výměry 167 m', ostatní plocha, jiná plocha,
oba vedené v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Příbram, na LV č. 10001, pro k.ú. Příbram, byl řádně zveřejněn na úřední desce od
2.3.2021 do 18.3.2021.

Příbhy:
l) Žádost ze dne 16.12.2019, doplnění žádosti
2) Vyjádření OIRM ze dne 10.3.2020
3) Vyjádření SOSH ze dne 7.2.2020
4) Znalecký posudek č. 2441/92/2020 ze dne 28.11.2020 od Ing. Pavla Pecha
5) Situační snímek, ortofotomapa
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Převzal. Odbor správy majdku

Město Příbram - Městský úřad Příbram
Odbor správy majetku, odděleni majetkoprávní
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V Příbrami dne 23.9.2019

ŽÁDOST

l. Specifikace majetkoprávní dispozice, která je předmětem žádosti:

® PRODEJ [J PACHT [J NÁJEM [J SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

II. Přesné označeni nemovité věci dotčené žádostí
®
pozemek p. Č.1373/10 o výměře 42 m' v katastrálním území Příbram
pozemek p. č. o výměře ... ..... m' v katastrálním území. ... . ... ,,.. .... .. ,.

[j další pozemky uvedeny v příloze této žádosti
Ěst pozemku p. Č.1373/11 o výměře cca...Ť...m' zcelkové výměíy............m' iúáítz území

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

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

... ... .. .[j další pozemky uvedeny v příloze této žádosti

Ill. Účel, důvod:
na pozemku stoji garáž v našem soukromém vlastnictvI.Garáž byla postavena jako dočasná stavba ještě na
pozemku Rudných dolů, následně byl pozemek převeden do vlastnictví města Příbrami. O této skutečnosti jsem
nebyl informován. Část pozemku 1373/11, o jehož část prodeje žádám, sousedi s mým pozemkem 1365 a je
přístupný pouze z něho.

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

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

VI. Žadatel příp. žadatelé (fyzická osoba nebo právnická osoba):
jméno, příjmení, titul/název firmy s uvedením osoby, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby'

.. .. ..... ..... ... . .. .. .... .. .. ..... ..

Zadatel/žadateié
® souhlasí se zasllánim informací o stavu vyřizování žádosti elektronicky

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

l



VIl.
® vyjádření správců sítí
K žádosti o odprodej pozemku je vyžadováno doloženi vyjádřeni správců sítí z důvodu ověření existence síti ve
správě jednotlivých správců.
Kontaktní údaje správců sítí:
RYVE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (www.rwe-ds.cz).
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín (www.cezdistribuce.cz).
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 (www.cetin.cz/web/west/vvjadrovan j-
o-existenci-síti).
1. SČV a.s., Novohospodská úl. 93, 261 01 Příbram IX - Nová Hospoda (www.lscv.cz).
Příbramská teplárenská a.s., Obecnická 269, 261 01 Příbram I (I'tas@yoln}:,c').
Technické služby města Příbrami, p. o. (veřejné osvětleni) Čs. armády 6, 261 01 Příbram IV (pQzemkV@ts-pb.cz)

VIII. Přílohy:
&ituační snímek se zákresem poptávané části pozemku

iné ... . .. .. . -.. .... .. ... ..... ..... .. .. . ·.... ·. .... · ... ·. ... .
[j vyjádřeni správců sítí

ix. Související informace
Kupní cena, výše nájemného nebo pachtovného bude stanovena dle znaleckého posudku, jehož zpracování zadá
město Příbram. Žadatel uhradí cenu za zhotoveni znaleckého posudku.
V případě potřeby vypracováni geometrického plánu na rozdělení pozemku, žadatel - kupující zároveň uhradí i
náklady spojené s vypracováním předmětného plánu.
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Dagmar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Libuše Hálová
úterý 10. března 2020 9:12
Dagmar Kesslová
RE: Žádost o vyjádření k žádosti p.č. 1373/10 a 1373/11 v k,ú. PB
žádost o prodej_pozemku_p_č_1373-10_a_části_pozemku_p_č_1373-11
_kú_PĚĹ - pňloha.docx

Pozemky p. č. 1373/10 a p. č. 1373/11 vše v k. ú. Příbram - vyjádření Odboru investic a rozvoje města

Dne 03.01.2020 jste nás požádali o vyjádřeni k žádosti o
prodej pozemku p. č. 1373/10 a části pozemku p. č. 1373/11 o výměře cca 7 m', oba v katastrálním území
Příbram.

K Vaši žádosti o vyjádřeni 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.

Předmětné pozemky, kterých se týká žádost, jsou v ÚP, vymezeny následovně:
> p, č. 1373/10, p. č. 1373/11 v k. ú. Příbram - tzv. plochy smíšené obytné - bydlení městské individuá/n/ (BM)

1. Vyjádření Odděleni rozvoje města
Nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 1373/10 v k. ú. Příbram. Na předmětném pozemku se nachází stavba garáže
bez čísla popisného, která je v majetku žadatele. Dojde tím k narovnání majetkoprávních vztahů. Pozemek a stavba
bude mít jednoho majitele.
Nesouhlasí s prodejem předmětné části pozemku p. č. 1373/11 o výměře cca 7 m' v k, ú. Příbram.
Místním šetřením bylo zjištěno, přeploceni pozemku v majetku města p. č, 1373/11 v k. ú. Příbram, a to vlastníkem
pozemku p. č. 1365 tamtéž.
OIRM DOPORUČUJE prodej přeplocené části pozemku p. č. 1373/11 cca o výměře 37 m' v k. ú. Příbram dle
předloženého situačního snímku, který přikládáme přIlohou. Dojde tlm k narovnáni majetkoprávních vztahů,
Vyřizuje: Libuše Hálovál 318 402 576

2. Vyjádřeni Odděleni přípravy a realizace projektů (z hlediska plánovaných investic města)
Na předmětných pozemcích město Příbram v současné době nepřipravuje žádnou investiční akci.
Vyřizuje: Ing. Pavel Burešl 318 402 559

S pozdravem a přáním hezkého dne.

Libuše Hálová

referent oddělení rozvoje města
Tel.: 318402576
E-mail: libuse.halova@pribrarn.eu

MĚSTO PŘÍBRAM

www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
26119 Příbram

From: Dagmar Kesslová
Sent: Thursday, january 9, 2020 12:38 PM
To: LibuŠe Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu>
Subject' Žádost o vyjádřeni k žádosti p.č. 1373/10 a 1373/11V k.ú. PB

¶rZádost o vyjádření
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MĚSTO PŘÍBRAM
Q

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
Odbor investic a rozvoje města

Pozemky p. č. 1373/10 a p. č. 1373/11 vše v k. ú. Příbram - PŘÍLOHA K VYJÁDŘENÍ

MĚSTO PŘÍBRAM - Tí'rŠov,í 108, 26119 P'it,·.,,n l
www.pribram.eu
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Da$jmar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Simona Žd'ánská
pátek 7. února 2020 14:53
Dagmar Kesslová
RE: Žádost o vyjádření k žádosti p.č. 1373/10 a 1373/11 v k.ú. PB

Vážená paniinženýrko, na základě vaší žádosti o vyjádření k prodeji pozemku parč. č. 1373/10 a části pozemku
parc.č. 1373/11v k.ú. Příbram, vám sdělujeme:

Z hlediska dopravních zájmů nemáme námitek k prodeji výše uvedených púozemků.

S pozdravem

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: Monday,january 13, 2020 6:34 AM
To: Simona Žd'ánská <Simona.Zdanska@pribram.eu>
Subject: Žádost o vyjádřeni k žádosti p.č. 1373/10 a 1373/11V k.ú PB

W

Zádost o vyjádřeni

žádáme Vás o vyjádření k žádosti o prodej pozemku
p.č. 1373/10 a části pozemku p.č. 1373/11 o výměře cca 7 m' z celkové výměry 167 m', oba v katastrálním území
Příbram, protože na tomto pozemku stoji garáž v jejich vlastnictví.

Děkujeme za vyjádřeni a jsme s pozdravem

Ing. Dagmar Kesslová

vedoucí oddělení majetkoprávniho
Tel.: 318402529
E-mail: dagmar.kesslova@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM
www. pribra m.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
261 19 Příbram
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: !: ,Áj } Znalecký posudek 2441/92/2020
ch věci: pozemků p.č. 1373/10, p.č. 1373/11 — Příbram. Pozemky jsou zapsány u Katastrálního

" "" úřadu pto dočeský kraj, Katästrálrň pracoviště Příbram na listu vlastMctví čí$ĺo 10001 pro obec Příbram a katastrálni území
es Příbram
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Objednatelposudku Město Příbram
Tyršova 108
261 12 Příbram

ÚČEL POSUDKU zjištění obvyklé ceny nemovitých věci jako podkladu k
vystupování objednatele v právních vztazích

Ocenénĺ provedeno ke dni 28. 11. 2020 Posudekvypracoval Ing. Pavel Pech
Voznice 133
263 01 Dobříš

POUZ|TÉ PŘEDPISY Zákon číslo 151/1997 Sb., Vyhláška 441/2013 Sb., oba předpisy podle stavu ke dni
28. listopadu 2020

,,e,d ?',:'

28.11. 2020, samostatně
Datum zpracování 28. 11. 2020
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A. Základní údaje
l, PŘEDMĚT OCENENÍ

Oceňujeme dvě pozemkové parcely v bloku řadových garáži položených do vnitrobloku činžovních domů,
jihozápadně od bytového domu Cp. 488, 489, který objevíme v ulici Žižkova, jižně od sportovního areálu Spartaku
přibram - viz letecký snímek na krycím listě tohoto znaleckého posudku.

Pozemek p.č. 1373/10 je svojí západní polovinou zastavěn objektem koncové řadové garáže, druhá parcela,
tedy pozemek p.č. 1373/11 spojuje popisované garáže s ulici Žižkova, je pouze částečně zpevněn a zatravněn. jižní
část pozemku p.č. 1373/11 je pak Nořena velmi úzkým pruhem, který lemuje západní hranici bloku řadových garáží.

jinými slovy řečeno jde o dva stavební pozemky, první se stavbou garáže, druhý Noří jednotný Funkční Celek
s blokem řadových garáži.

Pro kvalitnější ilustraci předmětu oceněni je niže k tomuto elaborátu přiložen detail snímku z katastrálni mapy

)
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 Katastrálnlho úřadu v Příbrami na listu vlastnictví číslo 10001, pro obec Příbram,
katastrálni území Příbram a okres Příbram. Majetkoprávně jsou jyto evidovány jako

Pozemková parcela p.č. 1373/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2
a
Pozemková parcela p.č. 1373/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 167 m2

3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

- informace a údaje sdělené zástupkyni objednatele
- skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém

g. Prohlĺdka a zam ěřenĺ nfmovitosti
Prohlídka se zaměřením nemovitých věci byla provedena tak, jak je uvedeno na krycím listě tohoto znaleckého

Pos®ku.

,- - 7
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Sj'oliž.ité předpisy

Zákon číslo 151/1997 Sb. v platném znění ke dni oceněnI
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
I) LV 10001 209 m2 p.č. 1373/11 (167 m2)

p.č. 1373/10 (42 m2)
plocha JFC s blokem řadových garáži, potenciál výstavby garáže
plocha pod stavbou koncové řadové garáže

C. Ocenění - 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 nstandardnich" ploch je tedy možné striktně dodržet dikci zákona o oceňování a tuto stanovit na
základě porovnáni.

Zákon 151/1997 Sb. v platném znění definuje obvyklou cenu takto - § 2 Způsoby oceňováni majetku a služeb
Majetek a služba se oceňuji obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpŮsob oceňováni. Obvyklou

cenou se pro úče|V tohoto zákona rozumí cena, která by bY|a dosažena při prodejích stejného,
popřípadě obdobného majetku nebo při poskytováni stejné nebo obdobné služby v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažuji všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její
výše se nepromítají vlivy mimořádných okolnosti trhu, osobních poměrů prodávajiciho nebo kupujícího ani vliv zvláštni obliby.
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozwnějí například stav tísně prodávajiclho nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujicim. Zvláštni
oblibou se rozumí zvláštni hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývajici z osobního vztahu k nim.

Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.
Přistup na bázi porovnáni je založen na tržním principu srovnáni hodnoty oceňované nemovité věci s cenami

obdobných věci, které byly realizovány v nedávné době na trhu. Jeho výsledkem je porovnávací hodnota, rovnající se
ceně podobné nemovité věci dosažené na volném trhu s eventuálním zhodnocením případných odlišnosti a časového

) odstupu. Jedná se o metodu přístupu, která preferuje při stanoveni tržní hodnoty přímou reflexi trhu a následnousubstituci na základě skutečně obchodovaných případů.
K posudku jsou mimo jiné přiloženy i 3 listy - výběr z nabídky nemovitých věci v místě. jejich nabídková cena

byla nejprve .očištěna" o cenový prostor vytvořený logickým navýšením oferty z důvodu zajištěni obchodního prostoru k
vyjednávání o konečné ceně nemovité věd " poplatky spojené s příslušným obchodním transferem (provize RK,
poplatky KÚ, etc.). Popisovaná úprava byla provedena pomoci .objektivizačniho koeňcientu", dále byla provedena
kontrola rozptylu jednotkových cen u jednotlivých nemovitých věci, kdy nám poměr mezi jednotkovou cenou maximálni a
minimálni ve výši, která nepřesáhne hodnotu 2 zajišťuje relevantnost jednotlivých prvků zvoleného statistického vzorku.
Podobnost jednotlivých nemovitých věci s námi oceňovaným objektem je vyjádřena vahou podobnosti. Základni
jednotková cena je stanovena jako vážený průměr dí|čich cen. Tato je pak upravena dle 3 specifik nemovitosti v rozptylu
" - 30%.

,í
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'" "" , Korekce
l' Nabidka Plocha Jednotková cena Lk)ravená cena Váha podobnosti R 'nabídky ,

""""6844 644J¢C QiSkj " 46H&KG " Q

m4 ¥44KG ON 642,2&KG Q 6M
: 13 000 000 Kč 14394 903 Kč 0,90 812,84 Kč 3 1,6611| 9143 000 Kč 9143 1 000 Kč _ _ 0,90 " " 900,00 Kč 2 1,500 l
l' 34 510 500 Kč 23007 1 500 Kč " "Ó 90 1 350,00 Kč " 1 1,000 l
! 4AXJké ON Q

vážený aritmetický průměr - základni cena 931,42 Kč Pňbram

Základni cena z porovnání 930 KČ Kům2
Úprava základni ceny +, - 30 % -5,00%

. Širší vztahy ( životní prostředí, součásb a pWušenstvi pozemku,Fbbha Kávnivztahy etc)

vnitroblok mezi BD stavba jiného vlasbnka , zvýšeníhodnoty garáže $ pozenicem jako ceku
5,00% -30,00% 20,00%

, _ _Upravená jednotková cena 883,50 Kč/rrů
i
)výsledná jednotkQvá ccm m m2 880 KČ

zaokrouhleno nai P.č. Výměra vm2 Jednotková cena Obvyklá cena desetikoruny

l"" 1373/10 42 880 Kč 36 960 Kč 36 960 Kč
:' 1373/11 167 660 Kč 110220Kč 110 220 Kč

Pozemky -209 m2 147180kč 147 180 Kc
celkem

Korekce
i Nabídka Plocha Je dnotková cc na Lk)rave ná cc na Váha podobmsti R
1__ - nabídky

i 2999 999 KČ""" 5841 514 Kč 0,90 462,25 Kč 1 1,947
1 221 000 Kč 1711 714 Kč 0,90 642,26 Kč 1 1,401

13 000 000 Kč 14394 903 Kč 0,90 812,84 Kč 2 1,107
i 9143000 Kč 9143 1 000 Kč 0,90 900,00 Kč 3 1,000

. i u"mm' L6CKJKG HX) 4
(JŠQ LM,QQj¢Č QA64

vážený aritmetický průměr - základni cena 775,74 Kč Příbram

Základni cena z porovnáni 730 KČ Kč/m2
!iúP'"a základnlceny +,-30 % -1Q,OQ%

l Fbbha Rávnívztahy
Širší vztahy ( životnl prostředí, souCású a přblušenstvl pozeMcu,

etc.)
vnitroblok mezi BD --- autonomě faktčky nevyužitelná plocha, malá výrrEra, atypický Na'

10,00% 0,00% -20,00%
Upravená jednotková cena 657,00 K¢/m2

,|Výs|edná jednotková cena za 1 m2
. 660 Kč

Vzhledem k tomu, že při porovnáni byly použity pouze nabídkové (tržní) ceny pozemků, provádím niže, pro
udrženi objektivity tohoto elaborátu, také výpočet ceny zjištěné.

Oceněni je tedy také provedeno podle platné dikce Zákona o oceňováni č. 151/1997 Sb. a jeho prováděcí
Vyhlášky 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.

,,. J

I
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)

Ď

= Vyhláška číslo 441/2013 Sb. ve mění 199/2014 Sb., 345,/2015 Sb., 53/2016
Sb., 443/2016 Sb , 457/2018 Sb., 188/2019 Sb.

" $tombM pozemU ň0ocmnóný v eenovó mapO mvobnkh puômků

§ 3
0b« v Tabuko č 1 č ?

P.č. 1373/10
Pňbnm

4
Dduome (?) - po:omok pod

Tťtx»¢ 1 PMohy č j VýM8ky TabuMC a PMohy C 3 VýhHiqIt 0,00 p, Ip 0,80 p,

-0,03 P, 0,04 P?
0,00 P, 0,00 P3
0,00 P4 0,00 P4

P6" P7' Pb' P9' (1+ 0,00 p, 0,970 P, ·(1+ °m " O 832
(Pi+P2+P3+P4+P5)) 1,00 Pb (P2"P3+P4+P,+P,+P,+P8+P, + 0.00 Rs '

1,00 P7 P,,+Pn)) 0,00 P7
1,00 Pb QÁX)
1,00 Po DtQQ Rsi

TutxmC 2PMM C 3 VyhWky Q:á00 RioIq 0,00 p, O,Gi0 'Pii

0,00 P2
0.00 '3 1,000 |=|T'lo*lp

1 " (P¶+P2+P,+P,+P5+P6) 0,00 P4
0.00 " 0,807040
0,00 Fb

R ZčUze ,,(XX,

1 065,00 KČ 0,807 k·d·-teš· 859,46 Kč
·pQlW mtncky

Fbzemek p č. Vymra v mQ oeaa Cena m, C'na Wyy podlú

1373/10 42 859,46 KČ 36 097,32 KČ 1/1 36 097,32 KČ §$0naduetikw"'y l

Pozemek pod garáží 42 m2 36 100 KČ Ĺ '
,

Vyhláška čisb 441/2013 Sb. ve mění 199/2014 Sb , 345/2015 Sa, 53/2016
Sb., 443/2016 Sb ,457/2018 Sb., 18812019 Sb. i

pozemek nooceMný v ¢0ňQvó mWé Wvobnkh pozemků

§3
Ob0¢ v Tebuke č t Přbhy č 2 ,i

P.č. 1373/11
Příbram

§4
Od6Wro¢ (2) - pozemok v JFC bSokem

It TFuka č Pň6ôhY C J vy~y Tabukač 4 Pňbhy č 3 VyhládKy
0,00 p, Ip 0,80 p,
0,00 P, 0,04 P2
0,00 Pj 0,00 Pb
0,00 P, 0,00 P4

P6 ' P, * Pb ' P9 ' ( 1 + 0,00 P, 1,000 0,00 p,
(P1+P,+P,+P4+P5)) '.00 P6 Pi "(l" 0,00 p, 0,592(P2"P,+P,+P,+P6+P,+P,+P, +

1,00 P7 Pio+Pn)) -0,30 P~a«ommw1 vyQN

1,00 Pb CJtťXj Rj
1,00 Pb ON R9

TahjlôaC 2PlWry č 3VyhUUy OtOČ) P¶0lo -0,03 P, Dg00 FM

0,00 P2
0,00 P3 0,970 |=h°lo"lp

1 + (P1+P,+P,+P,+P,+P6) 0,00 P4

0.00 " 0,574240
0,00 P6

R ZČUze ,,,XX,

1 065,00 Kč 0,574 611,31 Kč
Fbzemek p.č. výNra y rrQ j«mw á cena čem Spokw wtnickýpo,$H C'na &p¢ňŕv Wtnck4h0 podb

1373/11 167 611,31 KČ 102 088,77 KČ 1/1 102 088,77 KČ ZaokrouhNrw podle S SO na

Pozemekv jFCs biokemgaráH 167 m 102 090 KČ

Cena pozemků zjištěná (102 090 " 36 100) kč

..' 'l ,ř\,
-·' I

, " l l
l ( ,

r Ľ,-"r

138 190,- Kč
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p. Rekapitulace cen nemovitých věcí

Cena nemovitých věcí v místě a čase ocenění obvyklá

l) LV 10001 209 m2 p.č. 1373/11 (167 m2)

p.č. 1373/10 (42 m2)

plocha JFC s blokem řadových garáží, potenciál výstavby garáže
110 220,- Kč
plocha pod stavbou koncové řadové garáže
36 960,- Kč

147 180,-k,
Slovy : JEDNO-STO-ČTYŘ|CET-SEDM-TlS[C-jEDNO-STO-OSMDESÁT korun českých

Cena nemovitých věcí zjištěná

l) LV 10001 209 m2 p.č. 1373/11 (167 m2)

p.č. 1373/10 (42 m2)

plocha JFC s blokem řadových garáži, potenciál výstavby garáže
102 090,- Kč
plocha pod stavbou koncové řadové garáže
36 100,- Kč

138 190,- Kč
Slovy : Jedno-sto-tř|cet-osm-t|s[c-jedno-sto-devadesát korun českých

l
t

V V FE. Seznam priloh znaleckeho posudku
I) Informace o parcelách z KN, detaily snímku z katastrální mapy, nabídky prodeje nemovitýc11 věcí

K POROVNÁNÍ A PREZENTACI TRHU S NEMOVITÝMI VĚCMI V MÍSTĚ
5 LISTŮ ZAŘAZENÝCH ZA UDKU

'é';c jO orů ,. ')

Voznice28.listopadu2020 i";
C' P " ." e-

. O;,, .
" j'"': "" 'l" mS

Posudek obsahuje 11 listů, z toho 1 list titulní, 5 listů ého posudkÍ) aqEg!stµ-jak""" u. Znalecký posudek
se předává ve dvou vyhotoveních. . -~Eg!7y a

Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, a to ve smyslu § 127a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

ZNALECKÁ DQLOZKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jtnenovaný rozhodnutím kra" " oudu v ' dne 22 6.2006 pod čislern jednacím Spr

4013/2005 pro základni obor ekonom ika, ceny a odhady nemovitosti. .OI P "r,
Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 2441/92ň02 jn ,Š "u. l"""
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle phpojenc hkvidace. .C(j " "::Z:' git" k-";íS:\_ } 'ÁÝ" X"

263-01 b ĺš \4. ,- ¶ "Ks

'?%,
""g,, c,.,,y a

— -, ': 'l
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Informace q pozemku l Nahlíženi do katastru nemovMsti

nformace o pozemku

parce|n| Čislo

Obec

Katastrá|ni území:

Cis|o LV"

Výměra Ĺm2]:

Typ parcely.

Mapový list:

UrčenÍ výmě'y'

Druh pozemku

jstavba na pozemku:

1373/10t4

Příbram [5399U|'-C

Příbram [73 5426]

10001

42

Parcela katastru nemovitosti

Ze souřadnic v S-JTSK

zastavěná plocha a nádvoří

bez Cp l č. ev.,.garáž

:'::":), , AJ"'

Q.man
l' ¶ l, l

,ii, ,l "! -' r- & ,~
'? -

(W 'r
-I r

ľ Aů "7" - -. " 'NMN
f

, , , , r r V rÔstn|c|, jlňl opravneni

!
ksto Příbram, Tyršova 108, Příbram l, 26101 Příbram

7působ ochrany nemovitosti

\ejsou evidovány Žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

%rce1a nemá evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického práva

Kejsou evidována žádná omezeni.

jiné zápisy

Změna výměr obnovou operátu

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katasú.íini úřad pro stíedoCeský kiaj,

tatastráini pracoviště Příbram

žobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.1i.2020 12:00.

E' 2004 - 2020 CesXý úřad a Verze aphkace 6 O ', build 3

l}ttPs://nahlizenidckn£Uzk£z/ZobrazObjekt.aspx7encWpted=G)GXpmEywPNoCEZKrsucvPMPmvlCaQlLgSSj iňt j8_c2euäNw6Z7WEXUFzZMe . 1/1



" 7JJ4/T
T153 1143Q 1142/1

: 11542
r

I

' '155ň Q. CL Q. E
° I"; . 1157 : " 1159 f161 "

. "' : d7155'1 . i
- · " " " " " " " l ' '

' " ' 1;56 1;58 1;60 :" . L "Kb l

l Ó r" ¶139 L
Ĺ

,i j!

nf(

" -3f(

!j

_ je
~

'" at2

1·sk

l'

0

39 134WY 7341 '342 1343 1344 i345 7346 1347 1348 m ĹD
F

1371 '' " "

ji

IfŠ '375,7 "lap
0 t l134UQ . · " "

0 V

;řcě

Q-

'" ,N dä dS ds' d$ dŠ ) :'"'

)

, - [DŮs
x x x x x " x 37»6 13 ©7g u?, muf

fW17 1373¶7 J373N
' Q- 1373%
] Š 134W20 Q. 13-W79 Q. 13¢9/1 l ) '373'2 9

Q. Q. Q. Q. l 73QO ÚS1
134Vf2 13¢9/73 ¶3¢9t14 73Qj 1369

1373/22
' ' CL CL t37U18 " I

1350 1351 1352 Q,
l

m " "" ;!Z" ,:" """ l děs'
' " . ¶354/7 Q- CL TJ/J,
g

: l "," Q. 1358 1360 . ·" r
1354/1 Q. CL '" '" ' 13;4/11 °

.· 1356 1365 137, " JUS0

' "· '"' '·" Q- " ; 1368 ~ Q- l
. 13'53 ' 1362/Y /3?4/4 'ejsc

0

.., ""K, . 1· l
· , "\ 1355 l- 1"—> L J

"% . l L- m - ' l I .l Ĺ
" " ": . l---. l" ·,' 13681 Lu7u12 ezn

'"', "' ,l 1357 RŠ9 Ĺ""/ '"""" -1..~,"- , íl
'"" " """""" -----, l ľ 1367hf q- árce

0

,r .. . .. " """"· - ..,.,.. - -l 136¢ !"/ "-j. 137W 13745P r
-

" "~ ..-

-" a- , '"---. .. '"""'""- ~ " 1366Q ·
, 1411/Y i , "" -. 3214 "" -- -.. .f 1367/2 - jřňE..-;' . ,' ' """ ----. ' 1374/73...._.

b -- ,· l i
1410 , 1411,Q '. 1412 · , ' --... . .. Q. l ie,sc1414 · l -.,

· .. '--J- .,., 1¢16 " " - -. 137« Q.1408/1 ' "·- --. . '¶ " - 1375ti ,
""" -~~.., ( "' Q. , '

'- ' 1419 . |ne

, , ,

Q. Q-
1409 1413 Q. . . .,. ·

. 1415 Q. " ," .. 1374'14'., '%? 1421 1U8 '"' . ,
Q. a .

1407 1417 , · q. Zrně
'I . ·%. 14Í0 . 137U7

"' · Q. . "· ' · '
· \

b, '. . .' . " CL 1423 "· . - 13W15 " ' <'"*,
.., 1406 1405 ". ·· ' '

" " "" 'i " " " ' N', 1425 1422 Q-
' ) sp , . '389n temc" 3220 "\ 1404 CL .' ' . , q ,

\1474 \ ' 14á3ň q- l " . " · 137u16 g atas
i, \ ' ' 1427 ,. 1¢24 ,.' '"b

\ \, ", '402 ," ,' "" gf , ,p¢ .,". ,,q p

"'9,& '°b"' ," '"6 .. ' Q- y Ý"'\.--, 1'¢76 \, '",. . Q. ·......- .

. 1374'9 ' . S . ,,
P

V", '¶ 14?8 '- 1374¶7 , . 4p>

': ' ' ,a' u,,,, , Š ° "' 4:,ř l'', 14"7ä "·, % ,> . Q- " y" ' \
"í e' 1395'8 % Q. "95' .*;jŕ"' .A>' '

' ' \ ' ' : L \Ĺ· ' 5/99 137U¶0 '/,»1 ,, "" .,p" ' . ,.
' \. , \ ,Š' , *,y, ,4p

' "U ,l ': l ' ' , "S' g1:1 GOO '395/3 395'106 1395'91 137423
'"""T,1 ' ,:'"r, '== '"":' ' ^:::";[g , '?"; r;,.

40 O m ' , "%, l l" ,X;;. '>.>t , , " , .Š'.J l

· '""'°' " . " $'j>" ' """ S '"" '"'Ý/" yU9&,^ . 8395Q . . " :€ '",/'j.::,· ,, .F ,, Š y. A
" · . ' 'LÁb '.,-,.l ,'" l x,', N , SVLi") )

,,h

39 134WY 7341 '342 1343 1344 i345 7346 1347 1348 ' m
F

1371
' ' " "

j "

0 t134UQ . · " "
0

P

Q-

'" q df 'É '§ df ) :,',:,' l
V17 1373¶ J373N

Q- 1373%

CD 134W20 Q. 13-W79 Q. 13¢9/1 l 1373'2l ^ ^ l _ l' " ,..^~"

nl



;11 202(1 Informace q pozemku l Nahlíženi do katastru ne'n(jv|tostl

-1forrnace o pozemku

"" gce|ni Cislo
IT

-bec

— ,ätastrá!ni území:

is|o LV

_' ,ýměra lm2]:

ýp parcely:

llapový list,
7

grčení výměry:

:., jpůsob využiti:
'3?, )růh pozemku"

. dstnici, jiní oprávněni

i373/!j'"

Příbram [539911]Z"

Příbram [Z3,5,4.2.61

10001

167

Parcela katastru nemovitosti

Ze souřadnic v S-JTSK

jiná plocha

ostatní plocha

::1 éňAl" a!ll_c

l -1.Ĺ"
l l l

ť , , ,, ,, , ; t7 Ej ,
!' vi/

l Město Příbram, Tyršova 108, Příbram l, 26101 Příbram

,' :působ ochrany nemovitosti

lejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

kznam BPEJ

'aŕcela nemá evidované BPEJ.

Jmezeni vlastnického práva

l 'lejsou evidována Žádná omezeni.
l

iné zápisy

Změna výměr obnovou operátu

34 '¢emovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Katasuálni úřad pro středočeský k'aj,
!atastrálni pracoviště Příbram r4

,K iobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 23.11.2020 12:00.

qž
>
P
0

, f

Y

e' 2004 - 2020 ¢,µ,gcv úřad zen}ě{něi!cky a katastrahúi -:

4/

Verze aphkace 605 budd 3

Ň%$://nahljzenidokn.cUzk.mZobrazObjekt.aspx?encWpted=aWOB0uunb5|ub K10b-hzHGQgO8UTi6Z5P09TÄPpcBiY1Qe2zOgwAAHGh5Dn. 1/1



1149 CL
1hí8

Z9/7
r

CL
· Il,,,, i "" ,u,

q. íl
1152 11¢4

64 ' ' '
' Q. .0

1153 '1$UY Q.1142/2 1142/1 I
1j54'2

0 ,r Ĺ

1155'2 Q. Q- Q. E
1157 · 1159 1161 " ll

-i !i l
. . . . -

. , ' · . . l-' má """ ' 1156 1158 ¶160 , r_

<//j/

I

ŕ

,,
P

, 7139'S

ť -

11

l
l
l

b 0 B b 0

39 13¢1 1342 ¶3¢3 13ú 1345 1345 1347 1348 ,i " ,

Ĺ r
r

r" : '" "' )' ,l"' ::,:: " "" ) ""'
. 13'¢QQ :""; " [ '·" : i " T ' ,.' : ,'. I =

: ; 13Zy
Cl " 3 y
'" df ,ja dS dS ,g& d$ 33 , ,

X ;S, X :X X X - u jy—¶m·
3117 373 T "

Q-
j , 134920 , Q. i3-W19 , Q. 134A/1 L—] l ¶3732 ,, ,, ' '

j) l '"4

(L . Cl l ^ l ^ 137.zm ~

'q

" " " a. Q. ' '"'U "mr 13¢W12 134W13 13¢9'14 13¢915 I 73?1 1369
! 137322 .

" ' Q. Q. 137m 1374tj8
1350 , ¶351 1352 CL

' ' ' - ' m '363 ¶3743

". . 13542 ' Q- q. "":· m, .. l
.

, Q. 1358 1360 'm' ,,,m ,0
BA?! 0j?bť ' ,' "' 1354/1 Q. Cl ' 137</1i l

ľ 1356 1365 m 0: "·1 Q- Q-, l

ijb """ ."""" 1362'1
.. · t

, · ,l Mb?
1355 ,--./""1, 't. , 1( -

,
P

' Ó

r, """"..., '""" '
. ,-i' "ľ-j

11374/1? 0
'",, ., ," 1357 1359 lj

, " ' --: ' "l Íll
, """" " t l 1361 · " : 1367/1' CL·' ,.,r . "'" ""-- --. . ' --' 1364' i'l "' 1374'1 ¶374V3

r. l 0

, ·'""' Qt " """'"""" ..-,. "" " " """ · " " 136&2 -, ,"' 1¢1./1 " " - --_,, 3?1'¢' , "" l " l " "" " ""- ' 1374713
"'\ L"— .. """ " "-

r p i·" · '"-· Luá7/
141c , unn '-, 1¢12 ' "'""'""---... _ . q.

Pl I 141'¢ ' I'" · ..." "---.--. 1416 , " _ 1374'6 Q, l
.·' 1408/1 "" --- -. , ' " 1375'i

l' Q.

', :.. "m .l 1419 .-
. "- . . l',, .. "., Q. Q-

¶415 .' :^'- "' .' "' ' l, . , 1409 1411 CL ' '" f37UU lP'"., %2 a- ' · ' ..-,. ·'

,, q. Q. . 1421 1418 '
'. 1407 14!7 Cd, l

, '. ' '.. 1420 l, í. ..-r "t. Q. .. '"-b\

' , . - . CL 1423 . . 1374'75 . "g,

7

,b' "Jy l" " 1406 ..' 1405

2 ', ' '· Q- ' ' " (L " .S;J'·, \ 1425 1422 K?740 " ·" .+ , 13m4
r". 3220 i& 'L." "' Q, ,.' . , ·" · y l' . " '·' ·'

;4 :1 000 14äW Q ,·' .. 137U16
14 "' \ "b.

" '-" , --:",, ,.ľ" " "" .-"' "· \, l /^,pĚ
0 \

" · '"° ' 30 40 O m 1426 Q- " '"\ l"""
h. -. 1476 ', CL · 13741/9 y ' : ' - " S'· ·1 ' l' ,l' " " '

\ · ¶a: "" " ,. 137Ô17 _ ,.l' '" l' "C b{8>"" '"8\'.,n ib " ' < ".. b."/' X"" '":'"

... S



1 . : , l

prodej stavet)n|ho pozemku 9 143 m'. Vrbová. Přibrarn - Příbram l1i · Sreafity cz

_ ~

If

_

Hledáte krásné investičrÚ pozemky v obci Příbram ? Nabizini soubor pozeniků v krásré nové lokalitě v

Příbrami. jedná se o pozemky p.č 2081/1, 2081/3, 2081/4 celkem se jedná o 9 143m2. Pozemky jsou

určené k rodinné zástavě a je k nim nachystaná parcelace. Pozemky nejsou zasíťované. pro bližší

informace mě neváhejte kontaktovat.

Celková cena:

Cena za m':
~

Nctualizacc.

" Dojezdová
vzdálenost

9 143 (JOO Kč za
nemovit"ost, bez poplatků

1 000 Kč

24.11.2020

1[) 781 786204

Plocha pozemku. 9143 m'?

l
l' aj má vás, jak dlouho budete dojíždět z této adre$y?QQ :ň:(aste sc a Ĺkontrolll|te svůj dojezdcvy čas

e

l
r

.

t
4 .

F

.,

k '

Z '
>

V okolí najdete:
Cukrárna: Svatohorsk kavrna (803 m)
Kino. Letn kino Pbram (935 m)
Hřiště: Dtsk hit Ryncek (433 m)
Večerka. BILLA {803 ňľ)
Hospoda: Pivnice Elis (599 m)
D|vad|(j: Divadlo A Dvoka Pbram (807 m)
Veterinář. MVDr M|ros|ava Valterov (258 m)
Bus MHD: Pbram rozcPod Kakou (266 ni)
Vlak: Pbram sdlit (936 m)
Obchoď QC SKALKA sto (808 m)
SportovištC Ľanov zahrada Ryneck ('\C)5 in)
$koľka M V Zahrad Pbram (693 m)
Lékárna BENU ikrna (861m)
Lékař. MUDr Eva cborov (%1 in)
Bankomat Bankomat esk spoitelny (846 m)
Škola: ZU Antonna Dvoka Pbram (684 m)
Restaurace' Reskäůrace Hong Kong (34 1 m)

Kontaktovat:
Diana Temerová A l-

trlr'fnn
..--·. =C&fuHscreer =false 1/2



29 11 2C20 Prodej zahrady 1 711 m'. Příbram, okres Příbram · Sreahty.cz

Sj2eal|ty.=

·ói.hřeni mile )i'·b µhoiikr«'
nebo µňj ý podHbd

c: Soínam l?, a s. 2Cl?ň

m')
Spočítat hypotéku

Nabízíme k prodeji zahradu na okraji obce Zavržice u Příbrami o celkové veHkosti 1"771 m2. Plocha je
udržovaná, oplocená, voda a elektřina na hranici pozemku. Na pozemku nutné vybudovat člst|čku.
Doporučujeme prohlídku. Financováni zajisti naši hypoteční specčahstC. q
Celková cena: 1 221 (JOO Kč ta

nemovitosl, včetnC
provize

Cena za m' 714 KČ

ID zakázky 742697

Aktualizace 24.11.2020

Umistčni objektu

Plocha pozeníku

Llcktřma.

L.)()ljrav:j.

Klidná část obce

171:

120\'

Sňľ]|ce, MHD. Autobu"

Dojezdová
vzdálenost

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

Přihlaste se a zkontrc)iu)te svůj dojezdový čas

V okolí najdete:
Bus MHD' Pbrarn Zavricc (22 m)

Kontaktovat:
Hoblíková Petra

: :. .. Zobrazit telefon
-'& i .., Zobrazit telefon

_
.. h :,',', Zobrazit cníaň

M&M reality
MEM Krakovská 583/9, 11000 Praha - Nové Mčsto

http://vvww.mmreamcz
Vice o společnosti »

ig

í

l
q
,

l
l
i

Hypoteční kalkulačka
výše půjčky (KC) ljoba spláceni {toky)

""" 4¥ '°
httDs://www.srealitycz/detaiUprodei'pozemek/zahrada/pribram--/1812758364#img"0&fu11screen=fa|se



g Prodej komerčního pozemku 23 007 m', Příbram. okres Příbram · Srealřľy.cz

Srealĺty.=

RF/MAX r;·sC
. ,·jbř"U núbo j·nj

,.C. , " ""'"m- ,,4 , " ' :"' '""' "i
..

,?""";
jE" "" G C G?. a s 702C' a 3alŠj

Prodej komerčního pozemku 23 007 m'
Přbraní, okres Příbram
34 510 500 Kč(1 500 Kč za m")

Spočítat hypotéku

V exkluzivním zastoupeni majitele nabÍzÍn)e pozemek nacházejícI se v komerčně industriálni zóně
mezi uhcemi Dobříšská, jinecká a Evropská dle ÚP zóna VN 23.

Hlavní a přípustné funkční využ|tí. stavby a zaňzení pro výrobu nerušící, obchod a služby, plochy a

zařízeni pro skladováni, stavby pro administrativu; Fnax|málni velikost jedné provozní jednotky: 5.000

m2 hrubé užitné plochy.

Podmíněně přípustné funkční využíti bydlení, ubytovací zařízení (do kapacity JOO lůžek), větší zařízeni

p'o výrobu nerušící, obchod a služby, plochy a zařízeni pro skladování, stavby pro adrmnistrativu (do

kapacity 10.000 ni2ŕuuEé užitné plochy jedné provozní jednotky), čerpací stanice pohonných hmot

Inženýrské sitě se nacházejí v uhci jinecká.

Možnost nákupu nemovitostí jako firmy.

Pro detailnější informace k nabídce nás neváhejte kontaktovat.

Celková cena: 34 510 500 KČ za Uniistěni objektu Okraj obce
nemovitost, včetně DPH

Plocha pozemku: 230'0"7 m7
Cena za m": 1 SOD KČ

Doprava. Dálnice. Sdntce
ID zakázky 0248-NOO361

Aktualizace: 11.11.2020

Dojezdová
vzdálenost

Q Q Zajímá vás, jak dlouho budete dojiždčtz tcto adresy?

Přihlaste sc a zkontroiu;te svůj dojezdový čas

V okolí najdete:
. Cukrárna: Café del Mare (89 rn)Hřištč. DISK hit Komenskho nnist (408 m)

večerka: Potraviny U Nemocnice (202 m)
Hospoda: SKLPEK (583 rn)
Divadb: Divadlo A Dvoka Pbrani (117/ ň')
VCtcrtnář. Veterinm khnika na Weilovn (569 m)
Škota: Obchodn akademie a Vy odborn k... (4 2 m)

Bus MHD: Pbram nmTGM (125 m}

' Rcstauracc. Restaurace vejk (63 m)
""""" '"'"""' """' ("""l )
Bankomat' Bankomat esk spoitelny (119 m

·srea|ity.cz/detai|/prodej/pozemek/komercni/pribram-j1713200988#im9=0&{U!|screen=(a|se 1/2



29 11. 2020 Prodej komerčního pozetnku 6 734 m' EvrOpská, Příbram - Příbram (l · Srealdy cz

_Sre~ty.=

.5nínam u. d s :?0?0 a c$a3f

Prodej komerčního pozemku 6 784 m"
Evropská, Příbram - Příbram ll
13 500 160 Kč(1 990 Kč za m')

Spočítat hypotéku

Prodej stavebních pozemků v Příbrami o celkové výměře 6784 m2 určených územním plánem ke

komerční výstavbě. Exkluzivní poloha v širším centru města Příbram, souČást nové komerční zóny.
Přímé napojeni na s||nlc| l. třídy - Evropská úl. (přivaděč k dálnici D4)

Pozemky připojeny na IS (veřejný vodovod, dešťová a splašková kanalizace, plyn, optický kabel),
asfaltová obsluŽná komumkace s veřejnýni osvět|enin) a chodníkem s přimýn) napojením na s||nlc| l.

třídy 1/18
Pozemky mají rovinatý charakter a jsou v zásadě připraveny na výstavbu Nabízime další pozemky v

této iokahtě.

q

Celková cena: 13 500 160 KČ za Plyn
nemovitost

Odpad'
Cena za m': 1 990 KČ

Elektřina.
Aktuahzace 03.10.2020

Dc'prava.
ID. 1533652060

Komunikace
Plocha pozemku: 6784 m2

Voda Dálkový vodovod

Plynovod

veřejná kanalizace

23OV. 'JJOV

Silnice

Asfalto Qá

Dojezdová 0
vzdálenost
Q Q Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždčt z této adresy"'

Phhlastc se a 2konlrolu|lc svůj dme?dový čas

V okolí najdete:
Cukrárrta: Cukrrna Upekla (656 m)
Přirodní Motl step Pichce (543 m)

zajímavost:
Hřiště. Dtsk hit tela Kpt Olesinskho (911 m)
Večerka" Kolonil Irra Twfn (689 ni)
Veterinář: MVDrlrina oludva (547 m)
Restaurace. Restaurace Spartak (693 m)
Škola. Zkladn kola pod Svatou Horou ... (1015 m)
Sponov|ště" Sportovn arel pod Svatou Horou (1133 m)
Bus MHD Pbrarn Kopcrnkova rozcPod Hvz... (521 m)
Školka Matcsk kola Rybika Pbram ňg 4

...--- =Q&tul!screen=false
%



" " l <r"-

' .

iž k
k.ú. Příbram

" ' r-' :'" , ' Ĺ_-



k. cl . P i'íb r a m



SITUAČNÍ SNÍMEK
K·d. PŔÍ'EJ<A M

ji") iii

ä 'ä ,i :Ĺ;}"Ĺ'::

7
'jW9/22 Q. /3Ž3|/8

O ,3,,,jĽ—\ '373'2 , -It,),,

Ql q. q, 3:ů>20
349/1 7349/7 U49/ 5 U7" 2/

/373·22
13>'Ťr13

Q. 13>Lí/3
> ;3'3/' ý!37

ĎOTČÉ Á CAS :":»? ĽJ7

18 Q- pc·j 73/1/ '""" '"3 51360 UZ9
#65 '3 3Z9

Q- 1 1
1362/1

'J62'

1373/1 l Var. A)

'369

;36 l

l ,""', """ ,.," j !

ä ,i
· " /3· '3// 7'3WC,'22 Q. , /3>3//8

Cl 1349//lL7 1373r2 l u/,9

Q_ CL Q. /373'2C'
349/1 7349/7 U49/ 5 /3ZĹ3/Q/

"-Wr22
1.3" 13

a/363 Z373/

,8
q_D &NRčá/st ,,,, ,,,,,,
i360 p&· ,.,,y

,,,tb, :š' \""/·""É
'36"2í

U/7

1373/1 Var. B)

i369

Z368 l

r. rr '

_>


