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Předmět zprávy

Odkup nemovitých věcí na vrcholu Libína městem Prachatice od společnosti LIBÍN –Oase s.r.o., Pivovarská 333, 346 
01 Horšovský Týn

Projednáno

Projednáno:  ANO   NE

Usnesení

Zastupitelstvo města Prachatice

1) schvaluje

odkup nemovitých věcí městem Prachatice od společnosti LIBÍN - Oase s.r.o., IČ 28071581, se sídlem Pivovarská 
333, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, zapsaných na LV č. 4123 v k.ú. Prachatice, obec a okres Prachatice, 
vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice:
pozemek parc. č. st. 1578 o výměře 134 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp./če, bydlení
pozemek parc. č. st. 2095 o výměře 91 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp./če, ubytovací 
zařízení
pozemek parc. č. st. 2469 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp./če, jiná 
stavba LV 2101 ve vlastnictví fyzických osob (původní vlastníci)
pozemek parc. č. st. 2819 o výměře 52 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr
pozemek parc. č. 1510/25 o výměře 1146 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
pozemek parc. č. 1510/28 o výměře 48 m2, lesní pozemek
pozemek parc. č. 1510/30 o výměře 501 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 2469 k.ú. Prachatice
Za následujících podmínek:
před podáním návrhu na vklad bude proveden výmaz zástavních práv
součástí odkupu bude stavba bez čp./če na pozemku parc. č. st. 2469 k.ú. Prachatice
Za cenu celkem 8 600 000 Kč

Přílohy materiálu

Název souboru: Popis:

Příloha č.1 LV č. 4123.pdf          

Příloha č.1                   

Příloha č.2 LV č. 2101.pdf          

Příloha č.2                   



Příloha č.3 Mapa.pdf          

Příloha č.3                   

Příloha č.4 Chata-Libín (zápis).pdf          

Příloha č.4                   

Důvodová zpráva

Prodej komplexu budov u rozhledny na vrcholu hory Libín (1096 m.n,m,) - 10 km od města Prachatice. K 
objektům vede asfaltová komunikace. Celková výměra pozemků 2.034 m2. Komplex tvoří dvě samostatné 
budovy, víceúčelové zařízení, technická budova, dvojgaráž, vlastní sportovní hřiště. U objektů se nachází 
rozhledna, která je vyhledávaným turistickým místem, s krásným výhledem do širokého okolí, lanový park, 
lyžařské stopy, sjezdovka a koupání. Penzion má 2,3 a 4 lůžkové pokoje (celkem 13) s příslušenstvím 
(kapacita 32 hostů), 2x prostor pro restauraci (2x 30 míst k sezení) a zimní terasu. V roce 2018 proběhla 
rekonstrukce střechy a menší úpravy ve vnitřních prostorách. Vlastní zdroj pitné vody. Objekt je 
strategickým místem jako výchozí bod záměru výstavby lyžařského areálu, v okolí běžecké stopy. Cena je 
včetně vybavení pro provoz penzionu a pořádání firemních akcí. Klid, příroda, sport.
 
Lokalita: Libínské Sedlo
Město: Prachatice
Typ objektu: Hotely penziony a restaurace
Druh: hotel
Odpad: ČOV pro celý objekt
Elektřina: 230/400,nová
Plocha: 2034 m2 

Užitná plocha: 422 m2 

Zastavěná plocha: 287 m2 

Plocha pozemku: 1647 m2 

Energetická náročnost: G
 
Při prodeji nemovitých věcí původním vlastníkem společností LIBÍN - Oase s.r.o. nebyla převedena stavba 
bez čp/če umístěná na pozemku parcela č. st.2469 k.ú. Prachatice v současné době zapsaná na LV 4123 
(pozemek je ve vlastnictví společnosti LIBÍN - Oase s.r.o., stavba ve vlastnictví fyzických osob).
 
Navržená kupní cena: 8 600 000 Kč.
 
Zastupitelstvem města dne 25.10.2019 nebylo v této věci přijato usnesení.
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Zápis z místního šetření 
 

 

Místo: Horská chata na vrcholu Libína 
Dne 20.9.2019, 13:45 hod. 

Přítomní: Ing. Kott, F. Fatka, V. Janda 

 

Stručná specifikace: 

Prodej komplexu budov u rozhledny na vrcholu hory Libín (1096 m.n,m,) - 10 km od města Prachatice. K 

objektům vede asfaltová komunikace. Celková výměra pozemků 2.034 m2. Komplex tvoří dvě samostatné 

budovy, víceúčelové zařízení, technická budova, dvojgaráž, vlastní sportovní hřiště. U objektů se nachází 

rozhledna, která je vyhledávaným turistickým místem, s krásným výhledem do širokého okolí, lanový park, 

lyžařské stopy, sjezdovka a koupání. Penzion má 2,3 a 4 lůžkové pokoje (celkem 13) s příslušenstvím 

(kapacita 32 hostů), 2x prostor pro restauraci (2x 30 míst k sezení) a zimní terasu. V roce 2018 proběhla 

rekonstrukce střechy a menší úpravy ve vnitřních prostorách. Vlastní zdroj pitné vody. Objekt je 

strategickým místem jako výchozí bod schválené výstavby lyžařského areálu, v okolí běžecké stopy. Cena je 

včetně vybavení pro provoz penzionu a pořádání firemních akcí. Klid, příroda, sport. 

 

Lokalita: Libínské Sedlo 

Město: Prachatice 

Typ objektu: Hotely penziony a restaurace 

Druh: hotel 

Odpad:  ČOV pro celý objekt 

Elektřina:  220/380,nová 

Plocha: 2034 m
2
 

Užitná plocha: 422 m
2
 

Zastavěná plocha: 287 m
2
 

Plocha pozemku: 1647 m
2
 

Energetická náročnost: G 

 

 

Stávající vlastník - LIBÍN - Oase s.r.o., Pivovarská 333, Velké Předměstí, 34601 Horšovský Týn. 
 

Pozemky související s nabídkou prodeje (parcelní čísla), k.ú. Prachatice: 

st. 1578 – výměra 134 m² - zastavěná plocha a nádvoří – objekt k bydlení (součástí pozemku je stavba)  

st. 2095 - výměra 91 m² - zastavěná plocha a nádvoří – stavba ubytovacího zařízení (součástí pozemku 

je stavba) 

st. 2469 - výměra 62 m² - zastavěná plocha a nádvoří (bez čp / č. ev., jiná stavba) 

st. 2819 - výměra 52 m² - zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) 

1510/25 - výměra 1146 m² - zastavěná plocha a nádvoří 

1510/28 - výměra 48 m² - lesní pozemek 

1510/30 - výměra 501 m² - ostatní plocha (manipulační plocha) 



Zobrazení pozemků v katastrální mapě: 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Věcná břemena pro město Prachatice: 

 
pozn. přístup k vysílači 

 

 
pozn. elektřina ke kiosku 

 

Zástavní právo k souvisejícím pozemkům: 

 
pozn. Ing. Kott – sdělil, že je si vědom tohoto zástavního práva, a že bude před prodejem vymazáno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vytápění objektů 

 

Hlavní budova (s restaurací) na pozemku St. 1578 je vytápěna elektrokotlem s akumulačními nádržemi   

   
 

Vedlejší budova (s ubytováním) na pozemku St. 2095 je vytápěna kotlem na dřevo, dále jsou na chodbě 

krbová kamna s výměníkem. 

 

 



Dle informací původního majitele, který objekty plnohodnotně vytápěl, byly účty za elektrickou energii (do 

roku 2007) cca 250 – 300 tis. Kč za rok.  Paralelně s elektrickou energií používanou k vytápění hlavního 

objektu, byly další objekty vytápěny dřevem – spotřeba dřeva byla cca 100 – 150 m³ za rok. Vše záleželo na 

průběhu zimního období. 

Dle informací Ing. Kotta byla chata temperována a posledních několik let byla z otopné soustavy voda 

vypuštěna. Skutečný stav otopné soustavy (ve zdech objektu) – nezjištěn (tzn. nebylo patrné „na první 

pohled“ nějaké poškození či známky, že voda z trubek otopné soustavy unikala). 

 

 

Zásobování vodou 

 

Objekty jsou zásobovány čerpadlem z kopané (štětované) studny na pozemku č. 1510/28. Tento zdroj je 

posílen vrtanou studnou, která je umístěna na pozemku č. 1510/25 (nedaleko ohniště). Vrt má hloubku cca 

37 m, není „pažený“. 

 

 

 

Odpadní vody jsou svedeny do žumpy – stav svodů do žumpy a stav žumpy nezjištěn (dle informace 

bývalého vlastníka nebudou v dobrém stavu – pravděpodobně bude potřeba kompletní rekonstrukce) 

 

 

 

 

 



Interiér: 

Kuchyně: 

 

 

 

 



Restaurace: 

 

 

 



 

 

 

 



Přístavba restaurace: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoje (několik vzorů): 

 

 

 



 

 



 

 

 



Koupelny a WC (několik vzorů): 

       

      

 

 

 

 

 

 



Sauna: 

 

 

 


