










16 11 21 7 32 ln1ormace o jednotce | Nahlížení do katastru nemovitostí

. '!Informme () ednoue v“ V ') HŽILC'HA u ŠL PZ-
Číslo jednotky 101/15

Typjednotky: jednotka vymezená podle zákona o vlasmictví bytů

Způsob využiti byt

Budova: c'_. p 101

Katastrální území: Příbram [735426]

Číslo LV: 10753

%d" Ča, .. 3563/94736
spolecnych castech:

Vlastníci, jiní oprávnění

Město Příbram, Tyršova 108, Příbram |, 26101 Příbram

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Střgdočegky kra ,
Katasxrální pracoviště Příbvam ?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16,112021 06:00.
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Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby oChlany.

Omezení vlastnického práva

Upozornění: Omezení ajíné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují u příslušnýchjednotek

Jiné zápisy

Upozornění: Omezení ajiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují u příslušných jednotek

Vlastnictvíjednotek

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad prQ Středočeský kral
Katastrá gi pLacoviŠtg' Příbram ""

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.11.2021 06:00.

© 2004 — 2021 Cesky uiad zgméméhclg a katastrálm Verze 6.2.2 bo [WWW6]
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Usn č 489/2016/ZM
ZM bere na vědomí

skutečnost. že město Příbram jIŽ vúčl nájemcům nástavbových bytů v Příbraml III/100-112,
v minulosti učinilo příslib prodeje tím„ Že zastupitelstvo o prodeji rozhodlo na základě „Zásad
č 2/2007 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Příbram". usnesením ZM
usn č 1094/2009/ZM, 1096/2009/ZM, 1098/2009/ZM, 1100/2009/ZM, 1102/2009/ZM a to za
tehdy definovaných podmínek A dále skutečnost že v tomto případě se tak jedná o dokončení
privatizace bytového fondu schváienou již v roce 2009, což je důvodem pro odchylku od cenyv místě a čase obvyklou

hl pro 13 proh 1 zdrž 6
Návrh byl přijat,
Usn. & 490/2016/ZM
ZM s c h v a | uj e

odprodej nástavbových bytů vPříbramilII/100—112 oprávněným nájemníkůmcož jsou protento účel nájemníci, kteří uzavřelinájemnísmlouvu do 311242013, včetně odpovídajících
spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemků ke každéjednotce, za cenu
150000 KČ/m7 a to za podmínky:

a) bezdlužnosti nájemníků VÚČI městu Příbram ke dm uzavření kupní smlouvy,
b) zřízeni zákazu zcizení ve prospěch města Příbram jako věcného práva ve smyslu 5

11

odst. 1 písm. n) katastrálního zákona č. 256/2013 Sb na dobu 10 let ode dne právních
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

hl pro 13 pro!: 3zdrž.4
Návrh byl přijat

Usn. č. 491/2016/ZM
ZM 5 (: h v a I u ] e

garanci výše kupní ceny dle usnesení č 490/2016/ZM po dobu 2 let pro nájemce— kupující Tato lhůta běží ode dne přijetí usnesení ZM do dne případného uzavření kupní
smlouvy

hl. pro 13 proti 2 zdrž.5
Návrh byl přijat
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í Datum místního šetření:
Dne 27.10.2021 za účasti nájemce.

Nález znaleckého posudku:
Byt 101/15 v domě čp. 101 v Příbrami Il, Dlouhá ulice Jedná se o bytovou jednotku s
příslušenstvím o celkové výměře podlahové plochy 35,63 m2 , střecha krytá krytinou,
syislé a vodorovné konstrukce zděné, fas.omítky vápenné, el. instalace 220V. vytápění
UT.

K bytové jednotce náleží pozemek v podíiu: 3563/94736

Vlastní znalecký posudek:

š 38 — Jednotky (byt)

CJP = CB + pCB (cena bytu + cena přísl.podílu na pozemku)

CB = PP x ZCU x lt )( lp (podlahplocha x cena bytu a index trhu x index polohy)

ZCU = ZC . lv ( ZC x index konstrukce a vybavení)

bytová jednotka |. kategorie č. 101/15 o velikost 35,63 m2
koupelna, wc,

Výměra bytu - podlahová plocha 35,63 m2

VÝPOČET CENY — by! ve vícebytovém domě lTyp J a K/

Výpočet ceny vynásobením počtu m2 podlahové piochy podle přílohy č.1,
základní cenou uvedenou v příloze č.27, v tabulce č.1

7.




