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Mesto Príbram Pro jednání ZM
Odbor správy majetku Dne 21.6.2021
Název bodu jednání:
Nabídka bezúplatného prevodu pozemku p.c. 2634/21, p.c. 2655/4, p.c. 2732/29 a cásti p.c. 2633/1,
vše v k,ú. Príbram

Predkládá: Rada mesta Príbram

Zpracova a' Mgr Žaneta Vaverková, vedouc' Odboru správy majetku

Projednáno: v Rade mesta Príbram dne 31.5.2021, c. usn. 545/2021

Text usneseni RM:
Rada
l. doporucuje ZM
schválit bezúplatný prevod pozemku p.c. 2634/21, p.c. 2655/4, p.c. 2732/29 a cásti pozemku
p.c. 2633/1 o výmere 518 m' z celkové výmery 1676 m' (dle geometrického plánu v prIloze
predloženého materiálu se jedná o pozemek p. c. 2633/41), vše v k. ú. Príbram, z vlastnictví Ceské
republiky, príslušnost hospodarit s majetkem státu Úrad pro zastupování státu ve vecech majetkových,
se sídlem Rašinovo nábreží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Mesto, ICO 69797111, do vlastnictví
mesta Príbram.

||. ukládá
OVV zaradit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva mesta Príbram dne 21.6.2021.

Návrh na usnesení:
ZM
schvaluje - neschvaluje
bezúplatný prevod pozemku p.c. 2634/21, p.c. 2655/4, p.c. 2732/29 a cásti pozemku p.c. 2633/1
o výmere 518 m' z celkové výmery 1676 m' (dle geometrického plánu v príloze predloženého
materiálu se jedná o pozemek p.c. 2633/41), vše v k.ú. Príbram, z vlastnictví Ceské republiky,
príslušnost hospodarit s majetkem státu Úrad pro zastupování státu ve vecech majetkových, se sídlem
Rašinovo nábreží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Mesto, ICO 69797111, do vlastnictví mesta Príbram.

Napsala: Ing. Dagmar Kesslová

Duvodová zpráva:
Vlastník:
Ceská republika, príslušnost hospodarit s majetkem státu Úrad pro zastupováni státu ve vecech
majetkových (ÚZSVM), se sídlem Rašinovo nábreží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Mesto,
ICO 69797111.

Predmet:
nabídka bezúplatného prevodu pozemku p.c. 2634/21 o výmere 147 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v ulici Nerudova, pozemku p,c, 2655/4 o výmere 65 m', ostatní plocha, ostatní
komunikace, v ulici Aloise Jiráska, u tohoto pozemku je v katastru nemovitosti evidováno vecné
bremeno zrídit a provozovat plynárenské zarízeni pro spolecnost GasNet s.r.o., pozemku p.c. 2732/29
o výmere 67 m' ostatní plocha, ostatní komunikace, v ulici Lipová a cásti pozemku p.c. 2633/1
o výmere 518 m" z celkové výmery 1676 m' (dle geometrického plánu v príloze predloženého

materiálu se jedná o pozemek p.c. 2633/41), ostatní plocha, ostatní komunikace, v ulici Prokopská,
vše v k.ú. Príbram.

Dne 13.5.2020 zaslal ÚZSVM dotaz, na základe sdeleni Mestského úradu Príbram, Odboru silnicního
hospodárství a investic c.j. MeUPB 12612/2013/OSHl/P ze dne 1.3.2013, že se na pozemcích
p.c. 2634/21, p.c. 2655/4, p.c. 2732/29 a cásti p.c. 2633/1, vše v k.ú. Príbram, nachází místní
komunikace, zda mesto Príbram má zájem o bezúplatný prevod výše uvedených pozemku v souladu



s § 9 zákona c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pro prevod bylo nutné doložit pasport
komunikací a u pozemku p.c. 2633/1 bylo nutné oddelit cást, na které se komunikace nachází.

Dále ÚZSVM dotazoval Okresní stavební bytové družstvo Príbram, vlastníka sousední stavby
c.p. 370, Príbram lV a pozemku p.c. 2633/24 a p.c. 2633/28, vše v k.ú. Príbram, zda mají zájem
odkoupit zbylou cást pozemku p.c. 2633/1. Dle vyjádreni pani Šmídové z bytového družstva
o odkoupeni nemeli zájem. Tuto odpoved OSM obdržel 12.1.2021.
ÚZSVM se tedy dotazoval mesta Príbram, zda má zájem vykoupit, za cenu dle znaleckého posudku,
který zadá ÚZSVM, zbylou cást pozemku p.c. 2633/1 v k.ú. Príbram o výmere 1158 m' z celkové
výmery 1676 m2, a takto byl formulován návrh usneseni, který projednala Komise pro realizaci
majetku mesta.

Zároven ÚZSVM požádal mesto Príbram o vyhotoveni geometrického plánu na oddeleni cásti
pozemku p.c. 2633/1, který byl následne vyhotoven dne 27.4.2021 Ing. Rudolfem Smíškem. Tento
geometrický plán oddelil komunikaci v ulici Prokopská, tato cást je oznacena jako nove vzniklý
pozemek p.c. 2633/41, a zohlednil návrh OIRM k oddeleni cásti podél komunikace v ulici Pod
Šachtami, tato cást je oznacena jako nove vzniklý pozemek p.c. 2633/43.

vyjádreni OIRM: souhlasí s prevodem cásti pozemku parc. c. 2633/1 v k.ú. Príbram, na které leží
komunikace ulice Prokopská, do majetku mesta Príbrami.
Rovnež doporucuje získat od ÚZSVM cást verejného prostranství, které priléhá k ulici Prokopská, tak
aby hranice vlastnických vztahu navazovala od prilehlého pozemku 2633/14. Dále doporucuje od
ÚZSVM získat i cást predmetného pozemku parc. c. 2633/1 prikshajici k ulici Pod Šachtami, a to
rovnež v takové šíri, aby byl verejný prostor okolo komunikace prubežný jako ve zbylé cásti ulice - cca
4 metry.
Zbylá cást pozemku priléhajici k domu je oplocena živým plotem a je tedy chápána spíše jako
polosoukromý prostor než jako verejné prostranství. Z tohoto duvodu nedoporucuje získání celého
pozemku parc. c. 2633/1 v k.ú. Príbram do majetku obce.

Vyjádreni OSH: z hlediska dopravních zájmu doporucuje bezúplatný prevod. Na pozemku p.c. 2633/1
v k.ú. Príbram eviduje cást ulice Prokopská (viz grafická priloha a pasportní list komunikace). Na
pozemku p. c. 2634/21 v k.ú Príbram eviduje cást ulice Nerudova, vcetne chodníku (viz grafická
príloha a pasportni list komunikace). Na pozemku p.c. 2655/4 v k,ú. Príbram eviduje komunikaci -
chodník Aloise Jiráska (viz grafická príloha a pasportni list komunikace). Na pozemku p. c, 2732/29
v k.ú. Príbram eviduje cást komunikace Lipová (viz grafická príloha a pasportni list komunikace).

Pozn. OSM: v míste mimo komunikaci na cásti pozemku p.c. 2366/1 v k.ú. Príbram není evidováno
verejné prostranství dle obecne závazné vyhlášky mesta Príbram c. 13/2019 o místním poplatku za
užívání verejného prostranství.

Velikost cásti predmetného pozemku p.c. 2633/1 prikhajicí k ulici Pod Šachtami, a to v takové šíri,
aby byl verejný prostor okolo komunikace prubežný jako ve zbylé cásti ulice - cca 4 metry, dle
vyjádreni OIRM, ciní 158 m', (dle geometrického plánu v príloze predloženého materiálu se jedná
o pozemek p.c. 2633/43). Tato cást již nesplnuje podmínky pro bezúplatný prevod v souladu
s § 9 zákona c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Ze sdelení ÚZSVM ze dne 7.5.2021 vyplývá, že je možné jednat o prímém prodeji nove vzniklého
pozemku p.c. 2633/43 o výmere 158 m', bude ale nutné predložit zámer využiti pozemku pro
posouzení možnosti této formy prodeje (aby nebylo vyhlašováno výberové rIzenI ke zjišteni vhodného
zájemce). jako další krok bude tedy zpracování požadovaného zámeru, které si vyžádá urcitý cas,
dále i zpracováni znaleckého posudku ze strany ÚZSVM, a proto tato cást pozemku není soucástí
predkládaného materiálu.

O cást výše zmíneného pozemku, která neleží podél komunikace má nyní, dle sdeleni ÚZSVM, zájem
sousední bytové družstvo.

Komise pro realizaci majetku mesta Príbram dne 22.2.2021: doporucuje schválit bezúplatný prevod
pozemku p. c. 2634/21, p. c. 2655/4, p. c. 2732/29 a cásti pozemku p. c. 2633/1 o výmere cca 510 m'
z celkové výmery 1676 m2 (dle situacního nácrtu v príloze predloženého materiálu). vše v k.ú.
Príbram, z vlastnictví Ceské republiky, príslušnost hospodarit s majetkem státu Úrad pro zastupováni



státu ve vecech majetkových, se sídlem Rašinovo nábreží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Mesto,
ICO 69797111, do vlastnictví mesta Príbram.

Komise nedoporucuje schválit zámer výkupu cásti pozemku p. c. 2633/1 o výmere cca 1166 m'
z celkové výmery 1676 m' (dle situacního nácrtu v prIloze predloženého materiálu) v k. ú. Príbram,
který je ve vlastnictví Ceské republiky, príslušnost hospodarit s majetkem státu Úrad pro zastupováni
státu ve vecech majetkových, se sídlem Rašinovo nábreží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Mesto,
ICO 69797111.

Prílohy
l) Žádost, komunikace s žadatelem
2) Vyjádrení OIRM ze dne 29.3.2021
3) Vyjádrení OSH ze dne 9.10.2020
4) Pasporty komunikaci
5) Situacní snímky





ÚRAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VECECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBREŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MESTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTE STREDNÍ CECHY

ODBOR ODLOUCENÉ PRACOVIŠTE PRÍBRAM,
NÁM. T. G. M. 145, 261 01 PRÍBRAM

2853/SPB/2021-SPBM

Mesto Príbram
Tyršova 108
261 01 Príbram

Mestský úrad Príbram
Odbor správy majetku

Dagmar.Kesslova@pribram.eu

VÁŠ DOPIS ZN.:

PRIJATO DNE: 06.05 2021

NAŠE C.J.: UZSVM/SPB/2411/2021-SPBM

VYRIZUjE:

ÚTVAR:

TELEFON:

E-MAIL:

DAT.SCHRÁNKA:

DATUM:

Chocholoušová Olga, Ing.

2125

+420 318 471 208

Olga.Chocholousova@uzsvm.cz

4bdfs4u

7. 5. 2021

Oddelení pozemku pod komunikací

Vážená pani inženýrko,

dne 5. 5. 2021 jsme prostrednictvím elektronické pošty obdrželi Vaší zprávu, jejíž prílohou byl
zpracovaný geometrický plán c. 6475-86/2021 pro rozdelení pozemku 2633/1 v k. ú. Príbram o
výmere 1676 m', dle kterého vzniká nový pozemek (pod místní komunikaci III. trídy Prokopská),
který bude veden pod, EL_ c. 2633/41 o výmere 518 m' v k.ú. Príbram a bude preveden bezúplatne_
mestu Príbram podle zákona c. 13N"997 Sb.,"o pozemních komunikacích, ve znení pozdejších

predpisu, dále pozemek vedený pod p. c. 2633/43 o výmere 172 m', o jehož odkup projevil zájem
Odbor investic a rozvoje mesta PrÍbräm a z.bývajíci cást puvodního pozemku p. c. 2633/1 o výrnere

986 m', o kterou projevilo zájem Okresní stavební bytové družstvo Príbram.

Pri této präežitosti si Vás dovolujeme informovat, že s ohledem na podmínky pro prímý prodej
nemovitých veci územne samosprávným celkum, dle bodu C. metodického materiálu Ministerstva
financí ze dne 12. 6. 2020, zverejneného na internetové adrese www.uzsvm.cz, v odkazu: cinnost
ÚZSVM - informace krajum a obcím, bude pro prímý prodej pozemku p. c. 2633/43 nutné predložit

zámer využiti tohoto pozemku pro posouzení možnosti této formy prodeje.

S pozdravem

Ing. Milan Voríšek
reditel

odbor Odloucené pracovište Príbram

1/

#2853/SPB/2021-SPBM@
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DaCmar Kesslová _
"" ', "-M" =r·"· I ú , ' "r a 'l "m n P "'m I 7 m -=C

Od:
Odesláno:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Dobrý den paníinženýrko,

Chocholoušová Olga "Olga.Chocholousova@uzsvm.cz"
úterý 12. ledna 2021 10:41
Dagmar Kesslová
RE: Odpoved na urgenci
2633-1.pdf

cmlouváni se, pokud je chyba na mé strane. Hledala jsem písemnou odpoved'. Dle vyjádreni paní Šmídové
z bytového družstva nemají zájem o odkoupeni pozemku p.c. 2633/1 v k.ú. Príbram. Pozemek prý udržují technické
služby mesta. Komunikace, která se nachází na cca 510 m' pozemku (zamereno dle ortofoto) lze bezúplatne prevést
mestu Príbram v souladu s § 9 zákona c. 13/1997 Sb. Nutno oddelit geometrickým plánem. Dále prosím o sdelení,
zda bude mít mesto Príbram zájem o odkoupení zbývajIcI cásti pozemku.

Dekuji za informaci

S pozdravem

Ing. Olga ChocholouŠová
referent oddelení Hospodareni s majetkem
odbor Odloucené pracovište Príbram
Územní pracovište Strední Cechy

Úrad pro zastupování státu ve vecech majetkových

námestIT.G.Masaryka 145, 26101 Príbram

Telefon: 318 471 208
e-mail: o|Ra.chocho|ousova@uzsvm.cz
http://www.uzsvm.cz
htt ps://twitte r.com/uzsvm
https://facebook.com/uzsvmcz
https://www.instaRra m .com/uzsvm/

~KÔ

From: Dagmar Kesslová [mailto:Dagmar.KessIova@pribram.eu]
Sent: Tuesday, january 12, 2021 8:26 AM
To: Chocholoušová Olga
subject: Odpoved' na urgenci

Vážená pani inženýrko,

na dotaz k vyrízeni nabídky ÚZSVM k prevodu komunikací na p.c. 2633/1, 2634/21, 2655/4 a 2732/29, vše v k.ú.
Príbram, jste nám sdelila, že cekáte na rozhodnutí bytového družstva, kterému byla nabídnuta zbylá cást pozemku
p.c. 2633/1, která se nenachází pod verejnou komunikaci. Po jejich rozhodnutí jste ocekávala vyhotoveni

geometrického plánu k urcení cásti pozemku pod komunikací.
Prosím tedy alespon o približný zákres a odhad nám nabízené výmery a predIožIm Vaši nabídku k projednáníve
výkonných orgánech mesta.

S pozdravem
ung. Dagmar Kesslová

l
l
r
l l

L-t

l
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ÚRAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VECECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBREŽÍ 390/42. 128 00 NOVÉ MESTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTE STREDNÍ CECHY

ODBOR ODLOUCENÉ PRACOVIŠTE PRÍBRAM,
NÁM. T. G. M. 145, 261 01 PRÍBRAM

3138/SPB/2020-SPBM

Mesto Príbram
Tyršova 108
26101 Príbram !

VÁŠ DOPIS ZN.:

PRIJATO DNE:

NAŠE C.J. UZSVM/SPB/2910/202O-SPBM

VYRIZUjE:

ÚTVAR:

TELEFON:

E-MAIL:

DAT.SCHRÁNKA:

DATUM:

Chocholoušová Olga, Ing.

2125

+420 318 471 208

Olga.Chocholousova@uzsvm.cz

4bdfs4u

13. 5. 2020

W

Zádost o vyjádreni k pozemkum pod místními kom unikacemi

Váženi,

dle sdeleni Mestského Úradu Príbram, odboru Silnicního hospodarení a investic c j MeUPB
12612/2013/OSHl/P ze dne 1. 3. 2013 se na níže uvedených pozemcích nachází místní
komunikace.

Pozemky v k.ú. Príbram:

· na cásti pozem ku p.c. 2633/1 - místní komunikace Ill. trídy, 133C. úl. Prokopská
· p.c. 2634/21 - mistni komunikace Ill. trídy, 71C, úl. Nerudova
· p.c. 2655/4 - místní komunikace lV. trídy, 148d, chodník v úl. A.jiráska
· p.c. 2732/29 - místní komunikace Ill. trídy, 78C, úl. Lipová

W

žádáme Vás o vyjádreni, zda bude mít mesto Príbram zájem o bezúplatný prevod výše
uvedených pozemku v souladu s § 9 zákona c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pro
prevod je nutné doložit pasport komunikaci a u pozemku p.c. 2633/1 je nutné oddelit cást, na
které se komunikace nachází.

Dekujeme, s pozdravem

Bc. Ivana Prívorová
vedoucí oddeleni Hospodarení s majetkem

Príloha: LV 60000

,j"__
'" "\\ .l

#3138/SPB/2020-SPBM@



C"
n'
hj
C)
NJ

P
u
b
lik

a
c
e
 d

a
t IS

K
N

 T
is

k
 - O

s
 :3

2
8
rn

s
. 2

4
0
 p

rv
k
u
,



Dagmar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Predmet:

Libuše Hálová
pondelí 29. brezna 2021 9:11
Dagmar Kesslová
RE: Prevod poz. pod komunikaci v ulicích Prokopská, Nerudova, Jiráskova, Lipová

Pozemky p. c. 2633/1, p. c. 2634/21, p. c. 2655/4 a p. c. 2732/29 vše v k. ú. Príbram - vyjádrení Odboru investic
a rozvoje mesta

Dne 18.02.2021 jste nás požádali o vyjádrení k nabídce CR ÚZSVM, pracovište Príbram, nám. T. G. Masaryka 145.
261 01 Príbram I, ICO 69797111, která se týká možnosti bezúplatného prevodu pozemku pod komunikacemi p. c.
2633/1, p. c. 2634/21, p. c. 2655/4 a p. c. 2732/29 vše v k. ú. Príbram do vlastnictví mesta. V prípade pozemku p.c.
2633/1 v k.ú. Príbram o výmere cca 510 m2 z celkové výmery 1676 m2, bylo doplneno, že cást pod komunikaci je
nabízena mestu bezúplatne, zbylá cást ke koupi za cenu dle ZP.

K Vaší žádosti o vyjádreni sdelujeme:

Pro správni území mesta Príbram je schválena územne plánovací dokumentace, a to Územní pIán Príbram (ÚP), který
schválilo Zastupitelstvo mesta Príbram dne 18. 06. 2018, usn. c. 1006/2018/zm, který nabyl úcinnosti dne 17. 07. 2018.

Predmetné pozemky p. c. 2634/21, p. c. 2655/4 a p. c. 2732/29 vše v k ú. Príbram se nachází v ploše dle ÚP - tzv.
plochy verejných prostranství (PVP).
Pozemek p. c. 2633/1 se nachází v ploše dle ÚP - tzv. plochy smíšené obytné - bydlení mestské individuá/n/ (BM)

1. vyjádreni Oddelení rozvoje mesta
Souhlasíme k prevodem pozemku p. c. 2634/21, p. c. 2655/4 a p. c. 2732/29 vše v k. ú. Príbram, kat. území Príbram.
Prevodem z ÚZSVM na mesto Príbram by došlo ke sjednoceni vlastníka pozemku a existujÍcÍ stavby komunikace, která
navazuje na pozemky ve vlastnictví mesta Príbram a je na nich místní komunikace - úl. Nerudova, úl. A. Jiráska a ul.
Lipová.

Souhlasíme s prevodem cásti pozemku parc. c. 2633/1 v k. ú. Príbram, na které leží komunikace ulice Prokopská, do
majetku mesta Príbrami.
Rovnež doporucujeme získat od ÚZSVM cást verejného prostranství, které priléhá k ulici Prokopská - tak aby hranice
vlastnických vztahu navazovala od prilehlého pozemku 2633/14. Dále doporucujeme od ÚZSVM získat i cást
predmetného pozemku parc. c. 2633/1 priléhajici k ulici Pod Šachtami, a to rovnež v takové šíri, aby byl verejný prostor
okolo komunikace prubežný jako ve zbylé cásti ulice - cca 4 metry.
Zbylá cást pozemku pri|éhajÍcÍ k domu je oplocena živým plotem a je tedy chápána spIše jako polosoukromý prostor
než jako verejné prostranství. Z tohoto duvodu nedoporucujeme získání celého pozemku parc. c. 2633/1 v k.ú. Príbram
do majetku obce.

S pozdravem a práním hezkého dne.

Libuše Hálová

referent oddelení rozvoje mesta
Tel.: 318402576

E-mail: libuse.halova@pribram.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu
Mestský úrad Príbram

Q Tyršova 108

261 19 Príbram

From: Dagmar Kesslová
Sent: Thursday, February 18, 2021 8:11 AM
To: jaroslav Malý "jaroslav.Maly@pribram.eu>
Cc: Libuše Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu>
subject: Prevod poz. pod kom unikaci v ulicích Prokopská, Nerudova, jiráskova, Lipová

[Strana]



Cást pozemku p.c. 2633/1 v k. ú. Príbram, verejný prostor okolo komunikace

vzdálenost = 0.157
plocha = 152.0 m2

1""\

.b""

" - J



.Oagmar Kesstová_

Od:
Odesfáno:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Simona Ždánská
pátek g. ríjna 2020 14:32
Dagmar Kesslová
RE: Prevod poz. pod komunikaci v ulicích Prokopská, Nerudova, Jiráskova, Lipová
Bezúplatný prevod UZSVM.pdf

Vážená paní inženýrko, na základe predložené nabídky od ÚZSVM na bezúplatný prevod pozemku pare. c. 2633/1,

2634/21, 2655/4 a 2732/29 v k.ú. Príbram, které se nacházejí pod mIstnImi komunikacemi, Vám sdelujeme:

Z hlediska dopravních zájmú doporucujeme bezúplatný prevod. Na pozemku parc.C. 2633/1 v k.ú. Príbram
evidujeme cást ulice Prokopská (viz grafická príloha a pasportní list komunikace). Na pozemku parc. c. 2634/21 v k.ú
Príbram evidujeme cást ulice Nerudova, vcetne chodníku (viz grafická príloha a pasportni list komunikace). Na
pozemku parc.c. 2655/4 v k.ú. Príbram evidujeme komunikaci - chodník Aloise Jiráska (viz grafická príloha a
pasportní list komunikace). Na pozemku parc. c. 2732/29 v k.ú. Príbram evidujeme cást komunikace Lipová (viz
grafická príloha a pasportnílist komunikace).

S pozdravem

Ing. Simona Ždánská
referent Odbor silnicního hospodárství
Tel.: 318402525
E-mail: simona.zdanska@pr|b[am.e(j

MESTO PRÍBRAM

www.pribram .e u

Mestský úrad Príbram
O Tyršova 108

261 19 Príbram

From: Dagmar Kesslová
Sent: Thursday, July 16, 2020 1:23 PM
To: Simona Ždánská <Simona.Zdanska@pribram.eu>

subject: Prevod poz. pod komunikací v ulicích Prokopská, Nerudova, jiráskova, Lipová

Žádáme Vás o vyjádren' k nabídce ÚZSVM na bezúplatný prevod pozemku pod komun'kacem°

V prípade pozemku p.c. 2633/1 v k.ú. Príbram bylo telefonicky doplneno, že cást pod komunikací byla nabídnuta
mestu bezúplatne, zbylá cást ke koupi bytovému družstvu. Musel by se vyhotovit GP. Nyní se ceká na odpoved'
družstva.
Prosím tedy o vyjádrení k obema cástem, tedy v prípade, že by družstvo pozemek nechtelo koupit.

Dekuji.
S pozdravem
Ing. Dagmar Kesslová

vedoucí oddeleni majetkoprávního
Tel.: 318402529

E-mail: dagrnar.kesslova@pribram.eu

MESTO PRÍBRAM

www.pribram.eu
Mestský úrad Príbram
Tyršova 108

261 19 Príbram
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KOMPAS

Príbram kpr datum : 09.10.2020

PASPORTNL LIST KOMUNIKACE

oznacení komunikace : 148d

název komunikace : Aloise Jiráska - pravý chodník

popis :

pocet úseku : 5

prevlád. režim provozu :

pocet jizdnich pruhu :

pocet vpusti : O

pocet mostu a lávek : O

celková délka mostu a lávek (m) :

pocet dopravních znacek : 1

pocet parkovacích mist : O

porizovací hodnota repr. porizovací cena . 237 500,00 KC

prumer. repr. porizovací cena : 250,00 KC

provoz. prostredky v aktuálním roce celkem : 0,00 KC

vozovka ! chodník L chodník P l chodník S l cyklostezka

délka (m) : i 487,44 l

prum. šírka (m) : 2,02

plocha (m2) : ' 985,49

prevl. povrch : l ) ab

prevl. zim. údr.: ! i

pocet stupnu :

poznámka :

1

4¢



')2



É ") KOM PAS

Pribram.kpr datum : 09.10.2020

PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

oznaceni komunikace : 78C

název komunikace : Lipová

popis :

pocet úseku : 2

prevlád. režim provozu . dvojsmerný

pocet jizdnich pruhu : 2

pocet vpusti : O

pocet mostu a lávek : O

celková délka mostu a lávek (m) :

pocet dopravních znacek : 3

pocet parkovacích mist : O

porizovací hodnota repr. porizovací cena : 497 250,00 KC

prumer. repr. porizovací cena : 450,00 KC

provoz. prostredky v aktuálním roce celkem : 0,00 KC

vozovka chodník L

délka (m) : 177,96

prum. šírka (m) : 4,5

plocha (m2) : 934,2

prevl. povrch : ab

prevl. zim. údr..

pocet stupnu .

poznámka :

l chodník P chodník S cyklostezka

175,76

1,1 :

193,67
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€ä '°MPAS

Pribram.kpr datum : 09.10.2020

PASPORTNÍ LIST KOMUNIKACE

oznaceni komunikace : 71c

název komunikace : Nerudova

popis :

pocet úseku : 4

prevlád. režim provozu : dvojsmerný

pocet iizdnÍch pruhu : 2

pocet vpustí : O

pocet mostu a lávek : O

celková délka mostu a lávek (m) :

pocet dopravních znacek : 13

pocet parkovacích mist : O

porizovací hodnota repr. porizovací cena : 1 644 300,00 Kc

prumer. repr. porizovací cena : 450,00 Kc

provoz. prostredky v aktuálním roce celkem : 0,00 Kc

vozovka

délka (m): 400,39

prum. šírka (m) : 6,61

plocha (m2) : 2758,42

prevl. povrch ' ab

prevl. zim. Lídr,:

pocet stupnu :

poznámka :

chodník L ' chodník P i chodník S ! cyklostezka

290,12 164,13

2,06 , 2

, 599,89 ' 323,18

mozaika mozaika '

1
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KOMPAS

Príbram kpr datum : 09.10.2020

PASPORTNL LIST KOMUNIKACE

oznaceni komunikace : 133c

název komunikace : Prokopská

popis :

pocet úseku : 8

prevlád. režim provozu : dvojsmerný

pocet jízdních pruhu : 2

pocet vpusti . O

pocet mostu a lávek : O

celková délka mostu a lávek (m) :

pocet dopravních znacek : 23

pocet parkovacích mist : O

porizovací hodnota repr. porizovací cena : 2 609 500,00 KC

prumer. repr. porizovací cena : 500,00 Kc

provoz. prostredkV v aktuálním roce celkem : 0,00 Kc

vozovka

délka (m) : 933,86

prum. šírka (m) : 4,54

plocha (m2) : 4488,46

prevl. povrch : ab

prevl. zim. údr.:

pocet stupnu :

poznámka :

chodník L ! chodník P ! chodník S cyklostezka

273,23 : 200,41

, 1,36 ' 1,42

370,63 283,36
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