
Město Příbram Pro jednání ZM
Odbor : správy majetku dne: 21.6.2021
Název bodu jednání:
Žádost o prodej pozemku p. č. 354/87 v katastrálním území Háje u Příbramě

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

projednáno: v Radě města Příbram dne 31.5.2021, č. usn. 521/2021
Text usneseni RM: Rada města
l. doporučuje ZM
schválit prodej pozemku p. č. 354/87 v katastrálním území Háje u Příbramě, za cenu 200 Kč/m', panu

za podmínky akceptace existence
kanalizačniho řadu v prodávaném pozemku, který je ve vlastnictví obce Háje a s povinností kupujÍcÍho
umožnit vstup na předmět prodeje v případě opravy zmíněného řadu.

||. ukládá
OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
21.6.2021. , ,

Napsa a:
Jana Ř'čařova ;'1)'/

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje - neschvaluje
prodej pozemku p. č. 354/87 v katastrálním území Háje u Příbramě, za cenu... ... Kč/m', panu

za podmínky akceptace existence
kanalizačního řadu v prodávaném pozemku, který je ve vlastnictví obce Háje a s povinností kupujícího
umožnit vstup na předmět prodeje v případě opravy zmíněného řadu.

Důvodová zpráva:
Žadatel:

Předmět:
prodej pozemku p. č. 354/87 o výměře 254 m' (ostatní plocha/dobývací prostor) v katastrálním území
Háje u Příbramě.

Účel:
výstavba zařízení pro nakládání s odpady, třídírna plastu, papiru a sběrný dvůr.

Znalecký posudek č. 13666-888/2021 ze dne 30.4.2021, vyhotovený XP invest, s.r.o.:
Cena v daném místě a čase ocenění obvyklá: 50.800 KČ (tj. 200 Kč/m').

Náklady za vyhotoveni znaleckého posudku byly městu Příbram žadatelem uhrazeny.

Vyjádřeni odboru investic a rozvoje města:
OddělenI rozvoje města - souhlasI s prodejem předmětného pozemku p. č. 354/87 v k. ú. Háje
u Příbramě.
Dle územního plánu obce Háje je pozemek definován v ploše výroba a skladování - lehký průmysl
(VL).
Oddělení přípravy a realizace projektů (z hlediska plánovaných investic města) - na předmětném
pozemku město Příbram v současné době nepřipravuje žádnou investiční akci.

Vyjádření Odboru silničního hospodářství:
Z hlediska dopravních zájmů nemá odbor námitek k prodeji.

vyjádření Technických služeb města Příbrami, p. o.:
Středisko veřejného osvětleni: k odprodeji pozemku nemá připomínek, v daném místě nejsou
umístěny sitě veřejného osvětlenI.



Středisko místních komunikací: nemá k prodeji připomínek.

V poptávaném pozemku vede kanalizační řad, který je ve vlastnictví obce Háje. Na tuto skutečnost
byla obec Háje upozorněna.
Vyjádřeni obce Háje:
Zastupitelstvo obce Háje projednalo dne 29.4,2021 záměr města odprodat pozemek p. č. 354/87
v k. ú. Háje u Příbramě Obec nemá námitek k prodeji tohoto pozemku, pouze
žádá, aby kupujici byl upozorněn na kanalizační řad a v případě opravy tohoto řadu je povinen
umožnit vstup na pozemek.

Komise pro realizaci majetku města dne 17.5.2021
Komise doporučuje schválit prodej pozemku p. č. 354/87 v katastrálním území Háje u Příbramě, za
cenu 200 Kč/m', žadateli, s upozorněním, že v prodávaném pozemku vede kanalizační řad, který je ve
vlastnictvI obce Háje a v případě opravy tohoto řadu je kupujici povinen umožnit vstup na pozemek.

Stanovisko Odboru správy majetku:
Odbor správy majetku provedl místní šetřeni a pořídil fotodokumentaci. Pozemek se nachází u býv.
šachty č. 9 - v oploceném areálu, kde sIdli různé společnosti. předmětný pozemek navazuje na
pozemky, které jsou ve vlastnictví společnosti Restap CZ s.r.o. (jednatelem společnosti je pan

na dotaz odboru doplnil, že pozemek chce opravdu odkoupit jako fyzická
osoba.
Pozemek se nachází (dle údajů v katastru nemovitosti) v dobývacím prostoru Brod.
Předmětný pozemek není uveden v obecně závazné vyhlášce města č. 13/2019, o místním poplatku
za užíváni veřejného prostranství jako pozemek, za jehož zvláštní užíváni se vybírá místní poplatek.

Odbor ponechává rozhodnutí o případném prodeji na příslušném orgánu.

Záměr prodeje byl na úřední desce MěÚ Příbram zveřejněn od 28.4. do 14.5.2021.
Nabývací titul: Prohlášení ze dne 3.4.2000, dle § 2 zák. č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Přílohy
l) situační snímek, ortofotomapa, fotodokumentace
2) žádost
3) vyjádřeni Odboru investic a rozvoje města, vyjádřeni
Technických služeb města Příbrami, p. o., vyjádřeni 1. SČV
4) znalecký posudek č. 13666-888/2021 ze dne 30.4.2021,

Odboru silničního hospodářství, vyjádřeni
a.s., vyjádřeni obce Háje
vyhotovený XP invest, s.r.o.
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Město Příbram - Městský úřad Příbram
Odbor správy majetku, oddělení majetkoprávní
Tyršova 108
261 01 Příbram l

V Příbrami dne 13.2.2021.

ŽÁDOST

I. Specifikace majetkoprávní dispozice, která je předmětem žádosti:

, ' PRODEJ E" PACHT r" NÁJEM SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

Il. Přesné označeni nemovité věci dotčené žádosti

pozemek p. č. 354/87 o výměře 254 m' v katastrálním území Háje u Příbramě [636550]
pozemek p. č o výměře ........ m' v katastrálním území

" další pozemky uvedeny v příloze této žádosti

L .

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

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

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

r ) další pozemky uvedeny v příloze této žádosti

Ill. Účel, důvod:
výstavba zařízení pro nakládání s odpady, třIdIrna plastu, papíru a sběrný dvůr

IV. V případě prodeje chce žadatellžadatelé nemovitou věc odkoupit do:
svého výlučného vlastnictví (pořizuje j' z f"nančních prostředků, které nejsou součásti SJM)

' " společného jmění manželů (sjm)
" do podílového spoluvlastnicM: ve výši id. podílu.............

V. Vztah k předmětu žádosti (předmětné nemovité věci):
majitel stavby na předmětné nemovité věci " ' majitel sousední nemovité věci

—
_ nájemce/pachtýř předmětné nemovité věci žádný

VI. Žadatel příp. žadatelé (fyzická osoba nebo právnická osoba):

Žadatel/žadatelé
souhlasí se zasIlánM informací o stavu vyřizování žádosti elektronicky

" (v některých případech může být příloha e-mailu zazipována, heslo bude zasíláno SMS)
I nesouhlasí s elektronickým zasňáním informací

VIl.

1
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_' ) vyjádření správců sítí
K žádosti o odprodej pozemku je vyžadováno doloženi vyjádřeni správců sítí z důvodu ověřeni existence sítí ve
správě jednotlivých správců.
Kontaktní údaje správců sítí:
RYVE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (wwwj"we-d$,c").
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín (y~vqÁezdj$trib\lce,czj.
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 (www.celin.cůweb/gue$t/vyjadrovani-
Q-existenci-sjti).
1. SČV a.s., Novohospodská úl. 93, 261 01 Příbram lX - Nová Hospoda (WWW.lScv-cz).
Příbramská teplárenská a.s., Obecnická 269, 261 01 Příbram l (ptas@vc'ľny.cz,). '
Technické služby města Příbrami, p. o. (veřejné osvětlenI) Čs. armády 6, 261 01 Příbram lV (pozemky@ts-pb.cz)

SItě Energo Příbram a TS PS Příbram se v lokalitě nenacházejí. Není instalováno veřejné osvětlenI. Vytápění je
IokálnI bez připojení na spol. Energo Příbram.

VIII. Přílohy:
situační snímek se zákresem poptávané části pozemku

, _ jiné
, ._, vyjádření správců sítí

lX. souvisejÍcÍ informace
Kupní cena, výše nájemného nebo pachtovného bude stanovena dle znaleckého posudku, jehož zpracování zadá

.měs[o Příbram. žadatel uhradí cenu za zhotovení znaleckého posudku.
V případě potřeby vypracování geometrického plánu na rozdělenI pozemku, žadatel - kupujÍcÍ zároveň uhradí i
náklady spojené s vypracováním předmětného plánu.

Podpis, příp. razítko žadatele
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Jana Říčařová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Libuše Hálová
12. dubna 2021 14:59
Jana Řičařová
re: ž. o vyj. OIRM, OSH - prodej pozemku p. č. 354/87 v k. ú. Háje u Pb.

Pozemek p. č. 354/87 v k. ú. Háje u Příbramě- vyjádřeni Odboru investic a rozvoje města

Dne 16.03.2021 jste nás požádali o vyjádřeni k žádosti
který žádá o prodej pozemku p. č. 354/87 v katastrálním území Háje u Příbramě. O prodej žádá za účelem výstavby

zařízeni pro nakládáni s odpady, třídírnu plastu, papiru a sběrný dvůr.

K žádosti sdělujeme:

Podle Územního plánu obce Háje, v platném znění, se předmětný pozemek, který je tímto ÚPO, definován jako výroba
a skladováni - lehký průmysl (VL)

1. Vyjádřeni Oddělení rozvoje města
Souhlasíme s prodejem předmětného pozemku p. č. 354/87 v katastrálním území Háje u Příbramě.
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 Burešl 318 402 559

Libuše Hálová

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

MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
261 19 Příbram

From: jana ŘíČařová
Sent: Tuesday, March 16, 2021 10:33 AM
To: Libuše Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu>; Simona Žd'ánská <Simona.Zdanska@pribram.eu>
subject: ž. o vyj. OIRM, OSH - prodej pozemku p. č. 354/87 v k. ú. Háje u Pb. -

VáŽené kolegyně,

žádáme vás o vyjádření k žádosti pana který žádá o prodej
pozemku p. č. 354/87 v katastrálním území Háje u Příbramě. O prodej žádá za účelem výstavby zařÍzenj pro
nakládánis odpady, třídírnu plastu, papíru a sběrný dvůr.

Za vyjádření předem děkujeme a jsme s pozdravem

jana Řičařová

referent oddělení majetkoprávního
Tel.: 318402339
E-mail: ja na.ricarova@ pribra m.eu

MĚSTO PŘÍBRAM

[Strana]
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Jana Řičařová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Simona Žd'ánská
14. dubna 2021 15:27
jana Řičařová
RE: ž. o vyj. OIRM, OSH - prodej pozemku p. č. 354/87 v k. ú. Háje u Pb. -

Vážená paní kolegyně, na základě předložené žádosti pana
který žádá o prodej pozemku p. č. 354/87 v katastrálním území Háje u Přibramě,Vám sdělujeme:

Z hlediska dopravních zájmů nemáme námitek k výše uvedenému.

Ing. Simona Ždánská
referent Odbor silničního hospodářství
Těl.: 318402525
E-mail: simona.zdanska@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
261 19 Příbram

From:jana Říčařová
Sent: Tuesday, March 16, 202110:33 AM
To: Libuše Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu"; Simona Žd'ánská <Simona.Zdanska@pribram.eu>
subject: ž. o vyj. OIRM, OSH - prodej pozemku p. Č. 354/87 v k. ú. Háje u Pb. -

Vážené kolegyně,

žádáme vás o vyjádření k žádosti pana který žádá o prodej
pozemku p. č. 354/87 v katastrálním území Háje u Příbramě. O prodej žádá za účelem výstavby zařÍzení pro
nakládánis odpady,třÍdírnu plastu, papiru a sběrný dvůr.

Za vyjádřeni předem děkujeme a jsme s pozdravem

jana Řičařová

referent oddělení majetkoprávniho
Tel.: 318402339
E-mail: jana.ricarova@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
26119 Příbram

[Strana]
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Příbram

Technické služby města Příbrami, p. o.
U Kasáren 6, 26101 Příbram lV
těl.: 3 18 624 191, e-mail: tnfo@ts-pb.cz, www.ts-pb.cz
ID datové schránky: 35xqygp
lČ: 00068047, DIČ. CZ00068C47, KB Příbram, Č. ú.: 888760247/01CC

VÁŠ DOPIS:

SPIS. ZNAČKA: 21-0068/KS
ČÍSLO jEDNACÍ: 0435/024/2020

VYŘIZUjE: Kateřina Srchová
TEL./FAX.: 318 624 191
E-MAIL: pozemky@ts-pb.cz
DATUM: 25. 3. 2021

ŽADATEL:

,,Odkup pozemku parč. č. 354/87 v k. ú. Háje u Příbramě"

VYiádřenÍ správy střediska veřejné osvětlení:
K odkupu výše zmíněného pozemku nemáme připomínek, na místě nejsou sItě veřejného

osvětleni.
vedoucí střediska veřejného osvětleni TS Příbram - josef jindra
tel.: 777 705 607, centrála 318 624 191, e-mail: josef.jindra@ts-pb.cz

vyjádření správy střediska MIstni komunikace:
K odkupu výše zmíněného pozemku nemáme připomínek.

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

Kateřina Srchová
referent správy

^ l
Technické služby města Příbrami,

příspěvková organizace ®
2131 01 Příbram lV, U Kasárěn ó
ič: 00068047, DIČ: CZO0068047

Tel.: 318 024 191, mos.: 778 771 969

ď



@1.SČV

Váš dopis zn. elektronické podáni
Ze dne 13.03.2021
Naše značka 1SCVZAD9173
vyřizuje 1. SČV, a.s.

(automatické vyjádřeni)
Tel./fax 840 111 322
Mobil 601 275 275
E-mail: info@1scv.cz
Datum: 13.03.2021

Adresa žadatele:

Vyjádřeni společnosti 1.SčV,a.s.

Název akce: Koupe pozemku v arealu šachty C.9
Účel vyjádřeni: Existence zařízeni

Lokalizační údaje: Okres: Příbram

Obec: Háje

Katastrální území, parcelní číslo: Háje u Příbramě, 354/87

zájmové území: Vymezeno v situaci uvedené v příloze*

Kontaktní osoba:

Kontakt. Udaje: tel., e-mail 775192700, zabrodsky@svzcentrum.cz

Vlastník dotčené IS: Obec Háje

Platnost vyjádřeni: jeden rok ode dne vyhotovení

Ve Vašem zájmovém území se nachází zařízení v provozováni společnosti 1. SČV, a.s. a jejich ochranná
nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o :
Kanalizační řad DN"500, přípojka vodovodu

V příloze Vám zas iláme zákres uvedeného zařízeni. Zákres liniového vedeni slouží pouze jako orientační
informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístěni zařízení v zájmovém území.
Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součásti poskytnutého vyjádření, umístěni

jednotlivých přípojek je nutné ověřit u jednotlivých vlastníků nemovitosti (vlastníkem vodovodní nebo
kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabyti účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona
o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo
kanalizaci, neprokáže-li se opak).
V případě zájmu o digitálni podobu vodohospodářského zařízení si založte novou žádost - žádost

o poskytnuti dat dgn na adrese hHps://zadosti.1scv.cHRequests/reqMain.iface?site=1scv&reason=34
Skutečné urrňstění zařízení je nutné před zahájením stavby vytýčiť přímo na místě, nejlépe však ještě

před zahájením projektových prací. Vytrasováni je možné provést pouze na vodivých materiálech, na
ostatních je potřeba k určeni přesné trasy provést průzkumné sondy. Vytyčení skutečného umístění zařízeni je
možné objednat u 1.SČV, a.s. na tel. 840 111 322, infQ@1Scv.cz.

Dodržte ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a podmínky
ČSN 73 6005 prostorové uspořádáni sítí technického vybaveni (hloubka kryti, souběh, kříženi, použiti
ochranné konstrukce atd.). V místě kříženi je nutné použiti ochranné konstrukce (chráničky) min. 1,5 m na obě
strany. Nad kanalizační stokou, kanalizačními přípojkami, vodovodním řadem, vodovodn imi přípojkami a
v jejich ochranných pásmech nesmí být postaven žádný objekt s výše uvedenou stavbou související.
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Qňsčv
Manipulace na stávajícím vodohospodářském zařÍzení je pouze v kompetenci provozovatele.

Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění stavby či
jakýchkoliv činnosti souvisejících s uvedenou akci dojde k poškození zařízeni v provozování 1. SČV, a.s.,
náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby. Stavebník je povinen zachovat veškeré nadzemní
zařízení stávajících síti na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.

Dojde-li v průběhu prováděných prací k odkrytí zařízeni v provozováni 1. SČV, a.s., musí být vždy přizván
zástupce provozovatele ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude
provedeno zápisem do stavebního deníku.

Dodržte příslušné technické standardy pro vodohospodářská zařízení, které jsou k dispozici na WW\N.1SCV.CZ.
Toto vyjádřeni o existenci síti nenahrazuje vyjádřeni k možnosti napojeni dané akce

na vodohospodářské sitě v provozování 1. SČV, a.s. Pro uvedené je nutné podat novou žádost
o vyjádřeni k možnosti napojení na info@1scv.cz.
Toto vyjádřeni o existenci síti nenahrazuje vyjádřeni k projektové dokumentaci pro vydáni

příslušného rozhodnuti ani souhlas se stavbou. Pro uvedené je nutné podat novou žádost o vyjádřeni
k projektové dokumentaci na infQ@1scv.cz.

('A, _._ ,.A.ÉÉÁ/,,.,,f ":. : PT. C.' ID
Ť m

Ing. Be Robert Morávck
geňěriM ' a technický ředitel
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01.sčv
*Přiloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnuti informace ze dne: 13.03.2021

Naše značka: 1SCVZAD9173

Situace zájmového území
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l Úsek vodovodního řadu /Ť /x .l l

Úsek vodovodního řadu
l Úsek vodovodní přípojky

Úsek vodovodní přípojky
l Úsek vodovodmhc řadu: mimo provoz
l Úsek vodovodního řadu: zrušeno

l Usek kanalizačního řadu

Úsek kanalízaCniho radu: deštová

Úsek kanahzačni přspojky

Usek kanalizačni přípojky: deštova
l Úsek kanalizačního řadu: mimo provoz

l Úsek kanahzačniho řadu: zrušeno

l Lŕnie eNkrro

Ochranné pásmo: i, swpeň
Ochranné pásmo:ň. stupeň

l7 Ochranné pásmo: III. stupeň
[J Ostatní

1. SČV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka" 840 111 322
info@1 scv.cz, www.1scv.cz
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Jana Řičařová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

ou.haje@volny.cz
29. dubna 2021 19:06
Jana Řičařová
RE: Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 354/87 v k. ú. Háje u Příbramě

Dobrý den,
k Vaši žádosti ze dne 09.04.2021 sděluji že, zastupitelstvo obce Háje projednalo dne 29.04.2021 záměr města
Příbram odprodat pozemek parc.č.354/87 v katastrálním území Háje u Příbramě . Obec Háje
nemá námitek k prodeji tohoto pozemku, žádáme pouze, aby na skutečnost, že pod povrchem pozemku vede
kanalizační řad, byl kupujÍcÍ upozorněn s tím, že v případě opravy tohoto řadu je povinen umožnit vstup na pozemek .

David Lukšan
starosta
Obec Háje
Háje 39
261 01 Příbram
tel: 318 621 418
http:// www.haje-obec.cz
mail: ou.haje@volnytcz

From: jana Řičařová <jana.Ricarova@pribram.eu>
Sent: Friday, April 9, 202111:37 AM
To: ou.haje_volny.cz <ou.haje@volny.cz>
subject: Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 354/87 v k. ú. Háje u Příbramě

vážený pane starosto,
město Příbram je vlastníkem pozemku p. č. 354/87 v katastrálním území Háje u Příbramě. Město nyní eviduje žádost

o koupi tohoto pozemku. Prosíme Vás o vyjádřeni, zda nemáte námitek k prodeji tohoto
pozemku. Dovolujeme si upozornit, že v předmětném pozemku vede kanalizační řad, který je ve vlastnictví obce
Háje.

Za vyjádřeni předem děkujeme a jsme s pozdravem

Jana Říčařová

referent odděleni majetkoprávniho
Tel.: 318402339
E-mail: jana.ricarova@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
261 19 Příbram

Bez virů. www.avq.com

[Strana]
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ZNALECKÝ POSUDEK

o ceně nemovitých věcí

Č. 13666-888/2021

Zadavatel znaleckého posudku: Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Číslo jednací: Nebylo sděleno
¢1
á

)

ÚČel znaleckého posudku:

Obor, odvětví, specializace:

Adresa předmětu ocenění:

Určení obvyklé ceny a ceny dle cenového předpisu
nemovitých věcí za účelem prodeje

Obor Ekonomika, Odvětvi Ceny a odhady,
Specializace nemovitosti.

Katastrálni území Háje u Příbramě, obec Háje,
okres Příbram

Prohlídka předmětu ocenění
provedena dne:

Zpracováno ke dni:

Zhotovitel:

24.04.2021

24.04.2021

XP invest, s. r. o. - znalecký ústav
Obor Ekonomika, Ceny a odhady - nemovitosti
Mánesova 1374/53, 12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: kontakt@xpinvest.cz

Znalecký posudek obsahuje l l stran textu včetně titulního listu a 6 stran příloh.
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 30.4.2021
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A. Zadání

l. ZnaleckÝ úkol - odborná otázka

Určení obvyklé ceny a ceny dle cenového předpisu pozemku parč. č. 354/87 zapsaného
na LV 210 pro katastrální území Háje u Příbramě, obec Háje, okres Příbram

2. Účel znaleckého posudku

výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely prodeje

3. Skutečnosti sdělené zadavatelem

Zadavatel nesdělil žádné informace, které by měly vliv na přesnost závěru znaleckého
posudku.

b. výčet podkladů

l. Postup výběru zdrojů

Zpracovatel určil níže uvedené zdroje dat pro splnění zadaného znaleckého úkolu.
Všechny uvedené zdroje jsou důležité pro bezchybný výpočet a stanoveni obvyklé ceny
předmětného majetku. Zdroje byly určeny na základě požadavků vyplývajících z
platných oceňovacích předpisů, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se
zpracováním obdobných ocenění.

2. Výčet zdroju

Zdroje pro vypracování posudku:
- informace zjištěné při prohlídce
- výpis z elektronické verze katastru nemovitostí
- snímek katastrálni mapy
- informace realitních kanceláří
- informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích
- systém INEM - technické řešení a databáze realitních transakcí

3. Věrohodnost zdrojů

V rámci zpracování posudku je aplikován předpoklad, že informace poskytnuté
oslovenými osobami jsou úplné a pravdivé.

2
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C. Nález

1. Základní informace

Název předmětu oceněni:
Adresa předmětu ocenění:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Pozemek Č.354/87
Bývalá šachta č. 9
Středočeský kraj
Příbrarn
Háje
Háje u Příbramě

2. Prohlídka a zaměření

Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 24.04.2021 samostatně, pozemek je volně
přístupný

3. Vlastnické a evidenční lida je

Vlastnické právo
Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram

Nemovitosti:
- pozemek pC. 354/87 - ostatní plocha - dobývací prostor, výměra 254m2

zapsaný na LV 210 pro katastrální území Háje u Při'bramč, obec Háje, okres Příbram

4. Dokumentace a skutečnost

Zhotovitel předpokládá, že informace poskytnuté oslovenými osobami jsou úplné a
pravdivé.
Bez geodetického zaměření není v terénu možné určit přesné hranice pozemků.

5. celkový popis nemovitosti

Obec Háje se nachází asi 2 km jihovýchodně od Příbrami. V obci je minimální
občanská vybavenost, dostupné jsou všechny inženýrské sítě kromě plynu a
obsluhována je autobusovou dopravou.
Oceňovaný pozemek pC. 354/87 leží v rohu areálu bývalé šachty Č.9. V katastru
nemovitosti je pozemek veden jako dobývací prostor, šachta je ale uzavřena a areál
slouží ke komerčním účelům různých firem. Pozemek pC. 354/87 je užíván jako
manipulační a obslužná plocha, vedou na něj dveře a vrata z stavby na pozemku
pč.354/37. Většina plochy je nezpevněná.
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6. Metoda ocenění

Pro účely stanoveni obvyklé ceny k datu ocenění 24.04.2021 jsou použity všeobecně
uznávané a vyžadované oceňovací postupy.

Vymezení pojmu obvyklá cena:

ZÁKON č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku)

ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 2:

,,Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při
prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají
vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani
vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně
prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními
poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná
majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje
hodnotu majetku nebo služby a urči se ze sjednaných cen porovnáním."

Pro stanovení obvyklé ceny je použit postup popsaný ve vyhlášce č. 488/2020 Sb.
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

P

r

Volba metody:

l

Za účelem stanovení tržní hodnoty dané nemovitosti je využit postup v podobě ocenění
majetku dle platného cenového předpisu a dle porovnání sjednaných cen. Základní
metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda porovnání
pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, nakladatelství
CERM.

4
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D. ZNALECKÝ POSUDEK

I) Ocenění dle platného cenového předpisu

Oceňovací předpis
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňováni majetku ve znění
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011
Sb., Č. 350/2012 Sb., Č. 303/2013 Sb., Č. 340/2013 Sb., Č. 344/2013 Sb., Č. 228/2014
Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění
vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017
Sb., č. 188/2019 Sb. a č. 488/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
151/1997 Sb.

Základní informace
Název předmětu ocenění: Pozemek pC. 354/87
Adresa předmětu oceněni: Bývalá šachta Č.9

261 01 Příbraín
LV: 210
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Obec: Háje
Katastrální území: Háje u Příbramě
Počet obyvatel:
Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 215,00 KČ/m'

)

Koeficienty obce
Název koeficientu č.
Ol. Velikost obce: Do 500 obyvatel V
02. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV
03. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obci II

(oblastí) vyjmenovaným v tabulce č. l (kromě Prahy a Brna)
04. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a II

kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn
05. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo III

autobusová zastávka
06. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (obchod nebo V

služby - základní sortiment)

Pi
0,50
0,60
1,03

0,85

0,90

0,85

Základni cena stavebního pozemku ZC = ZCv * 01 * 02 * 03 * 04 * Os * 06 = 244,00
Kč/m'

Index trhu s nemovitými věcmi
Název znaku č.
l. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá II

poptávce
2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož v

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku

Pi
0,00

0,00

5
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3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná II
území

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů Il
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu IV

záplav
7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV
8. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrálni území sousedí s obcí III

(oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. l přílohy Č. 2 (kromě Prahy a
Brna)

9. Občanská vybavenost obce: Minimální vybavenost (obchod nebo III
služby - základní sortiment) nebo žádná

0,00

0,00
0,00
1,00

0,90
1,03

0,90

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou
Č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky:

Index trhu
5

It = P6 * P, * Pb * P9 * (l + E Pi) = 0,834
i = l

l

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
5

Index trhu It= P6 * P, * Pb * P9 * (l + E Pi) = 1,000
i = l

Index polohy
Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Inženýrské stavby
Název znaku č.
l. Druh a účel užiti stavby: Druh hlavní stavby v jednotném fúnkčním I

celku
2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Výrobni objekty IV
3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce: Pozemek lze II

napojit pouze na některé sítě v obci
4. Dopravní dostupnost: příjezd po zpevněné komunikaci Il
5. Parkovací možnosti: Výborné parkovací možnosti na pozemku - III
6. výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: IV

Pozemky komerčně využívané -
7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - II

Pi
0,60

0,00
0,00

0,00
0,02
0,11

0,00

7

Index polohy Ip = Pi * (l " E Pi) = 0,678
i = 2

V případech oceněni nemovitých věci vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou
č.l přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky:

Koeficient pp = It * Ip = 0,565

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
Koeficient pp = It * Ip = 0,678

6
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l. Pozemek pč.354/87
Ocenění
Index trhu s nemovitostmi It = 1,000
Index polohy pozemku Ip = 0,678

jiný pozemek oceněný dle § 9
Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků

.. . , Zákl. cena f · ' Upr. cenaZatndeni [Kč/m2] Koe icienty Index P Index T Uprava [Kč/m2]

§ 9 odst. 2 - jiné pozemky - skládky, sportoviště, skladové, manipulační, odstavné,
rekreační plochy

§ 9 odst. 2 244,- 0,50 0,678 1,000 82,72
Index trhu It je pro tento typ pozemku roven l.

Typ Název

§ 9 odst. 2 ostatní plocha
jiný pozemek - celkem

Parcelní Výměra Jedn. cena Srážka Cena
číslo [m'] [Kč/m'] [KČ]

354/87 254 82,72 21 010,88
254 21 010,88

Pozemek pČ.354/87 - zjištěná cena celkem __ 21 010,88 Kč

7



II) Ocenění porovnáním sjednaných cen

Ocenění srovnávací metodou

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými
nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak
poskytuje relevantní informaci o ceně, za kterou by nemovitost mohla být směněna. Při
porovnávání se u porovnávaných nemovitosti uvažuje s mnoha faktory (např. lokalita,
velikost, stav či příslušenství).
Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto
parametrů a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti.

Pro získání potřebných vzorků byly prohledávány databáze systému INEM
(www.inem.cz) a ortomapy, sbírky listin a informace o cenách v Katastru nemovitostí
(www.cuzk.cz ). Pro ocenění pozemku pC. 354/87 byly do srovnáni zahnuty komerční
pozemky v katastru menších obci okolo Příbrami, prodané v minulém a letošním roce.
Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v tabulce níže a v příloze.

zjištění obwklé ceny srovnáním

Č. lokalita tvp a rozměrv ÚP přístup IS ostatní

odlehlá lokalita,
ostatní plocha komerční pozemek, přístup zpevněná

Háje pC 354/87 254m2 součást areálu komunikace IS v dosahu
2

okrajová část
měst4 přístup
přes areál,

ostamí plocha komerční pozemek, zpevněná prodáno 2019
l Háje pC. 338/16 370m2 součást areálu komunikace IS v dosahu V-ll248/2019

okrajová část
rněst% přístup
přes areál,

ostatní plocha komerční pozemek, zpevněná prodáno 2019
2 Háje pC. 338/2 1365m2 součást areálu komunikace IS v dosahu V-ll250/2019

okrajová část
mčsta přistup
přes areál,
zpevněná
komunikace, u

ostatní plocha komerční pozemek, hlavni příjezdové prodáno 2020
3 Dubno pC. 488/36 599m2 součást areálu komunikace IS v dosahu V-4858/2020
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Cena m2
Cena Koef. Cena po oceňovaného

požadovaná Redukce redukci K-6 pozemku
resp. na na Kl - K2 - K3 - K4 - úvaha Kl x ... odvozená ze

č Zaplacená pramen pramen poloha velikost ÚP přístup K5 - IS odhadce x K6 srovnávacího

l 157 l 157 l l l l l l l 157

2 195 l 195 ] l J l l l l 195

3 335 l 335 13 l l l l l 1,3 258

Celkem průměr 203

Minimum 157

Maximum 258

SměrMatná výběrová odchylka - s 51

Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 152

Pravděpodobná horní hranice - prámčr + s 254

Kl - Koeficient úpravy na polohu pozemku - VI a V2 v blízké lokalitě, V3 u hlavni příjezdové komunikace do Příbrami

K2 - Koeficient úpravy na velikost prostorů - uvažována cena/m2

K3 - Koeficient úpravy na stav UP - komerční

K4 - Koeficient úpravy na dostupnost - přistup přes areál

KS - Koeficient úpravy na dostupnost IS - nezasíťované [x)zemky, IS v dosahu

K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce

Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přimčřeně nižší

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem:

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 200 KČ/m2, tj. za

pozemek pC. 354/87 (254 x 200) 50 800,- Kč

9
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E. Rekapitulace, odůvodnění, kontrola:
.
j

i

¶
C

Za účelem stanovení tržní hodnoty dané nemovitosti byl využit postup v podobě
oceněni majetku dle platného cenového předpisu a dle porovnání sjednaných cen. Pro
ocenění stavebních pozemků pod garážemi proto byly do srovnání zahnuty pozemky
pro komerční výstavbu v menších obcích v okolí Příbrami prodané v minulém a
letošním roce.

I) Ocenění dle platného cenového předpisu

l. Pozemek pč.354/87

výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

II) Ocenění porovnáním sjednaných cen

l. Pozemek pč.354/87

21 OIl,- Kč

21 010,- Kč

50 800,- Kč

výše uvedenými metodikami byly vypočteny dílčí ceny, které se stanou základem
pro stanovení výsledné tržní hodnoty.

Do nižší ceny podle cenového předpisu se promítla zejména nízká úroveň základní ceny
pozemků v okrese, která ani při využití koeficientů nedosáhne úrovně cen sjednaných.

10
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l
táä.' F. ZÁVĚR:
.

Určení obvyklé ceny a ceny dle cenového předpisu pozemku pC. 354/87 zapsaného na
LV 210 pro katastrálni území Háje u Příbramě, obec Háje, okres Příbram

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena pozemku pC. 354/87 urČena v
daném místě a čase, a to po zaokrouhlení na

50 800,- Kč

Slovy: Padesáttisícosmset KČ

Vypracoval:

XP invest, s. r. o. - znalecký ústav
obor Ekonomika, Ceny a odhady - nemovitosti
Ing. Jana Petrželová, Martin Málek, František Kořínek
Mánesova 1374/53, 12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: kontakt@xpinvest.cz

V Praze, dne 30.4.2021

?4Y:,"
. "? _ ,' 7

.. ./,1
.l "ť" ,G' '

:,:a,i, ';'2'h

.
Ing. Jana Petrželová Martin Málek František Kořinek

G. Znalecká doložka

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti,
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. l vyhlášky Č. 37/1967 Sb. k
provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů,
Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6.
2012 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí.

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 13666-888/2021 znaleckého
deníku.

Znalec si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, podle
ustanoveni §127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
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H. Seznam příloh
- výpis z elektronické verze katastru nemovitosti
- ortofoto mapa
- mapy
- fotodokumentace předmětu oceněni
- srovnávané nemovitosti

I. Přílohy

výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě

Informace o pozemku
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Mapy:
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Fotodokumentace:
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Srovnávané nemovitosti

Okres. CZ020B Přbram
Kat území: 636550 Háje u Příbramě

Obec. 598402 Háje

Pozemek" 338116, LV 422
Cena za nemovdccti 72.150,00 CZK

která je pňřazena jako podklad zápim pro 3kupmu nemcv1=ti Čišb řheni
Smlouva kupní ze dne 10.12.2019. Právni úČinky zápisu k okamŽňcu 1G.12.2019 14:30:44. Zápis VA12W2U192!1
proveden dne OT.012020.
Ne"~. u kmých ke změně vkmn'a'ého podle stavu k okamžAcu WtMy

pozemky. 338J16, LV 422

Pozemek 338/2, LV 624
Cena za nemovňb=kuphu nemcvit=í 214.305,00 CZK

Liďiha, která je pňiťá"ena jako podk'ad zápmr skupmu Čkáo říZeni
Smlouva kupní ze dne 10.1Z2019. Právní účinky zápisu k okamž*u 16.12.2919 14:33:46. Zápás V-11250ň019-21
proveden dne 07.01-2020.
Nemov=h", u kmých atňb :mečně ke změRě vmdnóckébo ptám, podle davu k okamŽiku zápbu počNe Kb"ny

pcřzemkv 33812, LV 624

Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovito$ti
k: ZS. u .2321 JA:l5

ókřě&' CZ020B Příbram
Kat území" 633682 DtNmo

Cbec 564508 Dubno

Pozemek 488136, LV 102
Cena za nemomDsUMupinu nemovmti 2%.501,00 CZK

Listina, která je pňiázena pko podňad záµsu ped skupmu nemovmti Cisk) řízení
smouva kupni 2077335j14 ze dne 26.022020. Právniúčinky zápisu k okambku 22.062020 VA858/2020211
13:43:01. Zapiš proveden dne 14A7.2020.
Nemov7to$tl u kterých doŠlO spo/éčhé ke změně damcké/x) práva, {xxZ'e stavu k okamžNu zápisu podb /t"sHy

pozemky. 48&/36, LV 102

Ĺ 7oŕe/, l
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