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1 NÁLEZ
1.1 Identifikace předmětu ocenění
Předmětem ocenění jsou nemovité věci zapsané na LV č. 759 v k.ú. Brná nad Labem,
obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj, a to:
•

Pozemek p.č. 406 – trvalý travní porost, výměra pozemku 4330 m2;

•

Pozemek p.č. 405 – trvalý travní porost, výměra pozemku 129 m2;

•

Pozemek p.č. 459 – ostatní plocha, neplodná půda, výměra pozemku 55 m2;

•

Pozemek p.č. 407 – ostatní plocha, neplodná půda, výměra pozemku 74 m2;

•

Pozemek p.č. 403 – ostatní plocha, neplodná půda, výměra pozemku 147 m2.

1.2 Účel posudku
Znalecký posudek je vypracován pro potřebu exekučního řízení na základě usnesení
č.j. 159 EX 00831/14-302.

1.3 Celkový popis nemovitých věcí
Ústí nad Labem je statutární město na severozápadě Čech, je centrem Ústeckého
kraje. Leží nad soutoku řek Labe a Bíliny mezi Českým středohořím a Krušnými
horami. Má přes 90 000 obyvatel a je součástí půlmilionové severočeské aglomerace.
Leží v průměrné nadmořské výšce 218 m.n.m., katastrální plocha je 9396 ha.
Ústí nad Labem je městem s veškerou občanskou vybaveností. Jsou zde k dispozici
všechny obchody a služby, školy všech stupňů, nemocnice a další zdravotnická a
sociální zařízení, z kulturního vybavení kina, divadla, muzea apod., ze sportovního
zařízení koupaliště a bazény, stadiony, hřiště, tělocvičny atd. Ústí nad Labem je
městem s průmyslovou tradicí, nemá však mnoho dochovaných historických památek.
Dopravní dostupnost je zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou, v rámci města
městskou hromadnou dopravou. Z hlediska silniční dopravy je město napojeno na
dálnici D8 a dále silnice I/62 a I/30.
Oceňované pozemky se nachází cca 6 km jihovýchodně od centra Ústí nad Labem,
v části Brná, při ulici Karla Maye, mezi zástavbou rodinných domů a rekreačních
objektů. Pozemky jsou dle katastru nemovitostí evidovány jako trvalý travní porost
nebo ostatní plocha - neplodná půda.
1.3.1 Pozemky p.č. 403, p.č. 405, p.č. 406 a p.č. 407
Tyto pozemky tvoří souvislou plochu přibližně obdélníkového tvaru a dle územního
plánu jsou zařazeny do plochy ZP (plochy přírodní):
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Pozemky leží v ochranném pásmu vedení VVN. V jihozápadním rohu pozemku p.č.
406 je územním plánem vymezena plocha pro umístění čerpací stanice pro kanalizaci.
Na pozemcích se nachází nelesní porosty.
V územním plánu sídelního útvaru, který byl platný do 31.12.2011, byly tyto pozemky
zahrnuty v plochách pro zahrádkářské kolonie a chaty. Dle podkladů doložených
vlastníkem pozemků byla od roku 2007 zpracovávána pro tuto plochu projektová
dokumentace na výstavbu chat pro územní řízení, která byla průběžně konzultována
s pracovníky odboru územního plánování. Současně byla dokumentace řešena na
odboru dopravy a Policii ČR, na oddělení správy majetku, byla vyžádána stanoviska
správce sítě vedení VVN a orgánu ochrany životního prostředí. S nabytím účinnosti
nového územního plánu a zařazením pozemků do plochy ZP se staly pozemky
nezastavitelnými. Vlastník podal návrh na pořízení změny Územního plánu, v níž by
měly být předmětné pozemky zařazeny zpět do ploch jako před vydáním nového
územního plánu. Tento návrh byl na 12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad
Labem dne 14.6.2012 schválen.
Na svém 7. zasedání dne 2.12.2015 Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového
Územního plánu Ústí nad Labem a současně ukončilo pořizování všech změn, u
kterých bylo do té doby schváleno pořízení. Zahájení projednání návrhu Zadání
nového územního plánu se předpokládá dle informací města v průběhu roku 2017.
K datu ocenění jsou tedy oceňované pozemky v ploše ZP (plochy přírodní) a jsou
nezastavitelné. S ohledem na výše uvedené se však dá předpokládat, že pozemky
budou opětovně zařazeny do ploch pro zahrádkářské kolonie a chaty a stanou se
zastavitelnými.
1.3.2 Pozemek p.č. 459
Pozemek p.č. 459 spadá dle platného územního plánu do funkční plochy BI (bydlení
v RD městské a příměstské):
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Předmětný pozemek má úzký obdélníkový tvar o uliční šíři cca 1,8 m a délce cca 30 m
a dle katastru nemovitostí je evidován jako ostatní plocha - neplodná půda.

1.4 Movité a nemovité příslušenství
Při místním šetření nebyly zjištěny žádné movité ani nemovité věci, které by tvořily
příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem.

1.5 Stavby a inženýrské sítě na pozemcích
Na oceňovaných pozemcích se nenachází žádné stavby. Na pozemcích p.č. 403 a
p.č. 406 se nachází vedení VVN 110 kV.
Dle sdělení stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem nebylo v minulosti
na předmětné pozemky vydáno stavební povolení, ohlášení nebo jiné opatření
stavebního úřadu.

1.6 Omezení vlastnického práva
Na oceňovaných nemovitých věcech nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí k datu
ocenění vedena žádná věcná břemena, výměnky, nájemné, pachtovní ani předkupní
práva.

1.7 Vlastnické a evidenční údaje
Dle výpisu z katastru nemovitostí je k datu ocenění jako vlastník na LV č. 759 v k.ú.
Brná nad Labem zapsán tento subjekt:
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Vlastnické právo
Anýž Jan Ing. Bc., U Městských domů 732/1, Klíše, 40001 Ústí nad Labem

Podíl

1.8 Prohlídka a zaměření nemovitosti
Místní šetření bylo provedeno dne 27. 4. 2017 za přítomnosti zástupce Znaleckého
ústavu STATIKUM s.r.o. Mgr. Davida Pejchala.

1.9 Prohlášení Znalce o nezávislosti
Společnost STATIKUM s. r. o. (dále jen „Znalec“) dále prohlašuje, že k objednateli není
ve vztahu personální či finanční závislosti, v zaměstnaneckém či obdobném právním
vztahu.
Znalec dále prohlašuje, že jednání o odměně za zpracování tohoto znaleckého
posudku byla vedena tak, aby výše odměny nebyla nikterak závislá na výsledcích
ocenění.

1.10 Podklady pro vypracování znaleckého posudku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výpis z katastru nemovitostí;
Územní plán města Ústí nad Labem;
Znalecký posudek č. 2843-326/11 ze dne 22.11.2011, který zpracoval Mgr. Ota
Zeman;
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem konaného dne
14.6.2012;
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p.p.č. 403, 405,
406, 407 v k.ú. Brná nad Labem;
Vyjádření společnosti ČEZ distribuce, a.s. k ochranných pásmům vedení VVN
a vyjádření odboru ochrany životního prostředí;
Informace z realitního serveru;
Cenové údaje katastru nemovitostí;
Vlastní databáze znalce;
Databáze realizovaných prodejů nemovitostí MOISES;
Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a
fotodokumentace z místního šetření;
Zákon č. 151/1997 Sb., „o oceňování majetku a o změně některých zákonů“
(zákon o oceňování majetku);
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006
Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 444/2011 s účinností od 1. 1. 2012;
Vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. ve znění platném k datu ocenění;
BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009;
ZAZVONIL ZBYNĚK – Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství
Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007;
DUŠEK DAVID – Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká
škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, 2006;
ZAZVONIL ZBYNĚK – Porovnávací hodnota nemovitostí, I. vydání,
nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., 2006;
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•
•
•
•

BRADÁČ a kol. – Soudní znalectví, I. vydání, Akademické nakladatelství
CERM, 2010;
HÁLEK VÍTĚZSLAV – Oceňování majetku v praxi, I. vydání, DonauMedia s.r.o.,
2009;
ZAZVONIL ZBYNĚK – Oceňování nemovitostí – výnosový přístup, I. vydání,
nakladatelství Oeconomica 2010;
IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou,
Praha, září 2012.

1.11 Definice obvyklé ceny
Obvyklou (tržní) cenu nemovitosti lze obecně vyjádřit následovně:
Obvyklá cena je taková, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje
a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout.
V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je definována takto:
„Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. se 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 věci a určí se porovnáním.“

1.12 Popis používaných metod oceňování nemovitých věcí
1.12.1 Metoda administrativní
Metoda administrativní se používá pro zjištění ceny pro potřeby ocenění podle zákona
č.151/1997 Sb., o oceňování majetku. Obecně se jedná o případy, kdy je nutné cenu
nemovitých věcí určitým způsobem regulovat, aby její použití vytvářelo rovnoprávné
podmínky. Příkladem použití administrativního ocenění je stanovení zjištěné ceny pro
potřeby určení daně z nabytí nemovitých. Tento způsob ocenění není vhodný pro
potřeby stanovení tržní hodnoty, ale může sloužit jako pomocná metoda.
1.12.2 Metoda nákladová
Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude větší, než
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přiměřených odpisů. Jedná se
tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. Reprodukční
hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové
plochy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení zjistí
odpovídající cena za zvolenou měrnou jednotku, chybějící prvky konstrukcí se
nezapočítávají, vyšší vybavení se připočítává. Vynásobením zjištěné zastavěné
plochy nebo obestavěného prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí
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hodnota. Od takto zjištěné výchozí hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá
stavbě daného stáří a způsobu údržby objektu, výsledkem je věcná hodnota.
Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjištění věcné hodnoty používá též
modifikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013, o
oceňování majetku a o změně některých zákonu, v aktuálním znění.
1.12.3 Metoda výnosová
Principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata spočívá
v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí prospěch lze
finančně vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou hodnotu lze definovat
jako součet všech těchto očekávaných výnosů, transformovaných na současnou
hodnotu peněz. Očekávaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od
situace na běžném realitním trhu. Roční výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit
o náklady spojené s užíváním nemovitosti (zejména se jedná o náklady na průměrnou
roční údržbu, správu nemovitosti, daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti).
Transformace na současnou hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové
kapitalizace. Očekávaný výnos se u předmětné nemovitosti zjistí z ročního nájemného.
1.12.4 Metoda komparativní
Komparativní metoda, též srovnávací metoda je statistická metoda. Vychází z toho, že
z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako
základ pro hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné
hodnoty nemovitostí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv)
nebo se opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném
regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci.
Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří:
Poloha nemovitostí
•
•
•

vzdálenost od center měst či obcí
vzdálenost od hlavních komunikačních tahů
přístup k silničním či železničním trasám

Využitelnost nemovitostí
•
•
•
•
•
•

stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak
pře dimenzovanost
účel staveb a možnost adaptace na jiné využití
kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy
možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí
omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma)

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena
•
•
•
•

stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost
předkupní práva, věcná břemena
zástavní práva
soudní spory (např. restituční spory)
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Situace na realitním trhu
•
•

celkové trendy v prodeji nemovitostí
prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě

1.13 Použitelnost znaleckého posudku
Znalecký posudek je použitelný pouze pro potřeby exekučního řízení.
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2 POSUDEK
2.1 Volba metody ocenění
Vzhledem k výše popsané metodologii oceňování nemovitostí pro obvyklou cenu a
vzhledem k účelu posudku se jako nejlépe použitelná metoda pro daný účel jeví
metoda komparativní. Tato metoda dokáže za předpokladu existence kvalitní databáze
cen srovnatelných objektů nejlépe zhodnotit obchodovatelnost a tedy i tržní hodnotu
srovnávaných nemovitostí.
Hlavní metodou ocenění byla tedy zvolena metoda komparativní.
V konkrétním případě je pro porovnání použito cenových údajů katastru nemovitostí,
dále realitní inzerce na internetu, databáze realizovaných obchodů MOISES, databáze
realitní inzerce projektu Rozvoje vědního oboru oceňování nemovitých věcí, vlastní
databáze znaleckého ústavu a veřejné databáze znaleckých posudků a odhadů pro
potřeby exekučních řízení a dražeb.

2.2 Pozemky p.č. 403, 405, 406 a 407
Tyto pozemky spadají dle aktuálně platného územního plánu do plochy zeleně ZP a
jsou nezastavitelné. Vlastník podal návrh na pořízení změny územního plánu, aby byly
předmětné pozemky vymezeny obdobně jako tomu bylo v ÚP sídelního útvaru města,
tzn. plochy pro zahrádkářské kolonie a chaty, který pozbyl platnosti na konci roku 2012.
Tento návrh byl schválen. V prosinci 2015 rozhodlo Zastupitelstvo města o pořízení
nového územního plánu.
Vzhledem k tomu, že vlastník již dříve s odborem územního plánování projednával
svůj stavební záměr, a předložil projektovou dokumentaci a stanoviska dotčených
orgánů, je pravděpodobné, že předmětné pozemky budou na žádost vlastníka
zařazeny zpět do ploch pro zahrádkářské kolonie a chaty. Při ocenění je proto
vycházeno z nabídkových cen pozemků určených pro výstavbu rekreačních a
zahrádkářských chat se zohledněním aktuální nezastavitelnosti oceňovaných
pozemků.
2.2.1 Srovnávací databáze
1) Sebuzín, Ústí nad Labem, výměra pozemku 1 683 m2
Nabízíme pozemek určený k výstavbě rekreačního
domu o celkové rozloze 1683 m2, který se nachází
v klidné lokalitě obce Sebuzín. Inženýrské sítě jsou
na hranici pozemku – elektřina a voda. Pozemek je
na velice slunném místě. Z parcely je pěkný výhled
na Labské údolí, řeku Labe a České středohoří.
Kolem vede cyklostezka. Součástí pozemku je i
část pronajatého místa u Labe, které je určeno k rybaření.
NABÍDKOVÁ CENA:
976 140,- Kč
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2) Sebuzín, Ústí nad Labem, výměra pozemku 550 m2
Nabízíme Vám k prodeji stavební parcelu o
rozloze 550 m2, která se nachází v klidné částí
Ústí nad Labem v Sebuzíně. Pozemek je rovinatý
a vhodný k zastavění (dle územního plánu
k rodinnému bydlení nebo k rekreaci a využití jako
zahrady). Parcela má inženýrské sítě v přilehlé
komunikaci. Přes pozemek vede vedení vysokého
napětí. Tento pozemek nabízí příjemné bydlení s dostupností do města, krajské
město Ústí nad Labem e v dojezdové vzdálenosti do 10 km.
NABÍDKOVÁ CENA:
270 000,- Kč
3) Chabařovice, okres Ústí nad Labem, výměra pozemku 2 709 m2
Nabízíme na prodej plně oplocený pozemek o
výměře 2709 m2, nyní využívaný jako zahrada.
Pozemek je umístěný cca 5 minut chůze od centra
obce, a přesto je zde klid a soukromí. Na pozemku
je chatka – maringotka s přistavěnou verandou a
jezírkem, které slouží jako zásoba užitkové vody
k zálivce. Výhodou pozemku je jeho rozloha, která
umožňuje nejen zahrádkářskou a pěstební činnost, ale i dostatek soukromí
k rekreaci a relaxaci. Možné je i umístění jednoho či dvou dnes moderních
mobilheimů a využít pozemek k bydlení.
NABÍDKOVÁ CENA:
1 270 521,- Kč
4) Chuderov – Žežice, okres Ústí nad Labem, výměra pozemku 3 314 m2
Exkluzivně nabízíme slunný pozemek o celkové
rozloze 3314 m2 v Ústí nad Labem, katastrální
území Žežice u Chuderova. Pozemek je veden
jako zahrádkářská kolonie s možností rekreační
výstavby. Pozemek není oplocen, příjezdová cesta
je nezpevněná.
NABÍDKOVÁ CENA:

994 200,- Kč

5) Chlumec – Český Újezd, okres Ústí nad Labem, výměra pozemku 513 m2
Nabízíme Vám ke koupi zahradu o celkové výměře
513 m2, v zahrádkářské osadě Český újezd.
Pozemek je v osobním vlastnictví a leží v mírném
jihozápadním svahu. Na pozemku stojí dřevěná
chatka, kterou je nutno však rekonstruovat,
případně postavit novou, dále jsou zde vzrostlé
ovocné stromy (2 třešně, 9 jabloní, 1 švestka,
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beztrnná ostružina, víno 3x, 2 lísky, turecká líska, mandloň, 2 stříbrné smrky,
jalovec.) Sezonní užitková voda je přivedena na pozemek a elektřina prochází
na hranici pozemku. V ceně zahrady je také podíl na příjezdových komunikacích
v osadě.
NABÍDKOVÁ CENA:
195 000,- Kč
6) Ryjice, okres Ústí nad Labem, výměra pozemku 1 146 m2
Prodej pozemku o CP 1146 m2. Zastavěná plocha
chaty je 26 m2 ale je určena spíše k demolici nebo
rekonstrukci. Nachází se v klidné části obce Ryjice
poblíž lesa. Voda z pramene. Pozemek je určen
funkcí jako trvalý travní porost, který je nyní
částečně zalesněn. Pozemek je určen ke stavbě
rekreační chaty s č. ev. K pozemku vede obecní
polní cesta. Z části dřevěná chata nemá zavedené IS.
NABÍDKOVÁ CENA:
299 000,- Kč
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Redukce na pramen
ceny (Krpc)

(poloha)

(velikost)

(tvar a terén)

(vybavení)

(jiné)

1

Sebuzín, Ústí nad Labem

580

0,85

493

1,00

1,05

1,05

1,10

1,30

1,00 1,58

312

2

Sebuzín, Ústí nad Labem

491

0,85

417

1,00

1,10

1,00

1,00

1,30

1,00 1,43

292

3

Chabařovice, okres Ústí nad
Labem

469

0,85

399

0,98

1,05

1,05

1,05

1,30

1,00 1,47

271

4

Chuderov - Žežice, okres Ústí
nad Labem

300

0,85

255

0,98

1,00

1,05

1,00

1,30

1,00 1,34

190

5

Chlumec-Český Újezd, okres
Ústí nad Labem

380

0,85

323

0,98

1,10

1,05

1,05

1,30

1,00 1,55

208

6

Ryjice, okres Ústí nad Labem

261

0,85

222

0,98

1,05

1,05

0,95

1,30

1,00 1,33

167

Celkem jednotková cena - průměr
Minimum
Maximum
Směrodatná odchylka
Průměr - směrodatná odhylka
Průměr + směrodatná odchylka
Variační koeficient
Výměra oceňovaného objektu
Celková cena objektu

534
261
1 104
253
281
787
47,30%

K2

K3

K4

477
222
1 049
252
225
729
52,77%

K5

K6

IO

(úvaha znalce)

Poloha objektu

[Kč/m2]

č.

K1

Kč/m2

Kč/m2
Kč/m2
m2
Kč/m2

Cena oceň. objektu
[Kč/m2]

Nabídková cena
jednotková
[Kč/m2]

Cena po redukci (Krpc )

2.2.2 Komparace

240
167
312
54
186
294
22,63%
1
240

KCR Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: KCR = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší
K1 koeficient polohy pozemku (lokalita, dopravní dostupnost)
K2 koeficient velikosti pozemku
K3 koeficient terénu a tvaru pozemku, překážky na pozemku (např. sloupy el.vedení)
K4 koeficient vybavení pozemku (sítě, stavby na pozemku)
K5 koeficient jiných vlastností (např. stupeň územního řízení, účel užití dle územního plánu)
K6 koeficient úpravy dle úvahy znalce
IO

Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)

Porovnávací hodnota činí dle odborného odhadu 240 Kč/m2. Při porovnání byly
zohledněny veškeré skutečnosti mající vliv na obvyklou cenu.
2.2.3 Rekapitulace výsledných cen jednotlivých pozemků
parc.č.
403
405
406
407

m2
147
129
4330
74

Kč/m2
240
240
240
240

Kč
35 280
30 960
1 039 200
17 760

2.3 Pozemek p.č. 459
Jedná se o pozemek, který dle územního plánu spadá do ploch BI – plochy bydlení
v rodinných domech městské a příměstské. Ocenění bylo provedeno porovnáním
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s pozemky, které jsou určeny k zastavění rodinnými domy, přičemž byla zohledněna
skutečnost, že oceňovaný pozemek není vzhledem ke své malé výměře a
nevhodnému tvaru sám o sobě zastavitelný, a ani jej nelze považovat za pozemek
v JFC s okolními pozemky nebo stavbami.
2.3.1 Srovnávací databáze
Do srovnávací databáze byly zahrnuty jak nabídkové ceny získané z realitní inzerce,
tak kupní ceny. V případě použití cen skutečně realizovaných prodejů je potřeba
provést přepočet kupní ceny k cenové úrovni data, ke kterému je ocenění prováděno.
K tomu byl použit HB index pro pozemky, který vychází z reálných odhadů tržních cen
nemovitostí a je pravidelně každé čtvrtletí publikován Hypoteční bankou a.s. Poslední
publikovaná hodnota HB indexu je k CÚ 1. čtvrtletí roku 2017 (1/2017).
HB index – pozemky:
čtvrtletí

2/2015

3/2015

4/2015

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

1/2017

indexová hodnota

121,00

123,00

124,70

125,90

128,80

131,20

135,40

137,80

index pro přepočet
k datu ocenění

1,14

1,12

1,11

1,09

1,07

1,05

1,02

1,00

1) Pozemek p.č. 357/8, k.ú. Brná nad Labem, výměra 116 m2
Pozemek spadá dle územního plánu do plochy BI. Využíván jako přístupová
cesta. Kupní smlouva ze dne 3.11.2015.
KUPNÍ CENA:
46 510,- Kč
KUPNÍ CENA PŘEPOČTENÁ: 51 396,- Kč
2) Pozemek p.č. 356, k.ú. Brná nad Labem, výměra 303 m2
Pozemek spadá dle územního plánu do plochy BI. Je evidován v druhu
pozemku zahrada. Není k němu umožněn přístup z veřejné komunikace.
KUPNÍ CENA:
100 000,- Kč
KUPNÍ CENA PŘEPOČTENÁ: 106 988,- Kč
3) Ústí nad Labem, Brná, výměra 1 088 m2
Nabízíme prodej stavebního pozemku v Brné v
Ústí nad Labem o výměře 1088 m2 ve velmi
žádané lokalitě Slunečná stráň. Veškeré
inženýrské sítě (elektřina, voda a kanalizace) na
hraně pozemku. MHD zastávka je vzdálena 70 m.
Nedaleko je letní koupaliště Brná. Občanská
vybavenost v dosahu.
NABÍDKOVÁ CENA:
800 000,- Kč
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4) Ústí nad Labem, Brná, výměra 982 m2
Nabízíme Vám k prodeji pozemek 982 m2 v klidné
části Ústí nad Labem, Brná. Parcela se skládá ze
dvou pozemku 557 m2 a 425 m2. Vhodné na
stavbu malého domu. Z dostupných médií je zde
elektřina a voda.

NABÍDKOVÁ CENA:

697 220,- Kč

5) Ústí nad Labem, Brná, výměra 1 332 m2
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o celkové
výměře 1 332 m2, který se nachází v krásné a
klidné lokalitě Brná cca 8 km od centra města Ústí
nad Labem. V ceně pozemku je řadová garáž,
která stojí cca 10 metrů od pozemku. Pozemek
vhodný pro výstavbu rodinného domu, majitelé
mají projekt na rodinný dům – dřevostavbu, k
dispozici (možno využít). Sítě elektřina, voda v dosahu.
NABÍDKOVÁ CENA:
865 800,- Kč
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1,00

443

1,00

1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00

443

2

Pozemek p.č. 356, k.ú.
Brná nad Labem

353

1,00

353

0,80

1,50

1,00 1,00 1,00

1,00 1,20

294

3

Ústí nad Labem, Brná

735

0,95

699

1,00

1,50

1,00 1,00 1,00

1,00 1,50

466

4

Ústí nad Labem, Brná

710

0,95

675

1,00

1,50

1,00 1,00 1,00

1,00 1,50

450

5

Ústí nad Labem, Brná

650

0,95

618

1,00

1,50

1,00 1,15 1,00

1,00 1,73

357

K5

Celkem jednotková cena - průměr
Minimum
Maximum
Směrodatná odchylka
Průměr - směrodatná odhylka
Průměr + směrodatná odchylka
Variační koeficient
Výměra oceňovaného objektu
Celková cena objektu
Celková cena objektu po zaokrouhlení

K6

IO

(úvaha znalce)

[Kč/m2]

K4

Kč/m2

Kč/m2
Kč/m2
m2
Kč
Kč

Cena oceň. objektu
[Kč/m2]

(velikost)

443

K3

(jiné)

(poloha)

Pozemek p.č. 357/8, k.ú.
Brná nad Labem

Poloha objektu

K2

(vybavení)

Redukce na pramen
ceny (Krpc)

1

č.

K1

(tvar a terén)

Nabídková cena
jednotková
[Kč/m2]

Cena po redukci (K rpc )

2.3.2 Komparace

400
294
466
66
334
466
16,50%
55
22 000
22 000

KCR Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: KCR = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší
K1 koeficient polohy pozemku (lokalita, dopravní dostupnost)
K2 koeficient velikosti pozemku
K3 koeficient terénu a tvaru pozemku
K4 koeficient vybavení pozemku (sítě, stavby na pozemku)
K5 koeficient jiných vlastností (např. stupeň územního řízení, účel užití dle územního plánu)
K6 koeficient úpravy dle úvahy znalce
IO

Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)

Porovnávací hodnota pozemku p.č. 459 činí dle odborného odhadu 22 000,- Kč. Při
porovnání byly zohledněny veškeré skutečnosti mající vliv na obvyklou cenu.
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3 REKAPITULACE
Dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku obvyklá cena vyjadřuje hodnotu
věci a určí se porovnáním, proto za obvyklou cenu nemovité věci považujeme cenu
určenou porovnávacím způsobem.

Rekapitulace dílčích výsledků:
Pozemek p.č. 403, ostatní plocha, neplodná půda

35 280 Kč

Pozemek p.č. 405, trvalý travní porost

30 960 Kč

Pozemek p.č. 406, trvalý travní porost

1 039 200 Kč

Pozemek p.č. 407, ostatní plocha, neplodná půda

17 760 Kč

Pozemek p.č. 459, ostatní plocha, neplodná půda

22 000 Kč

Celkem

1 145 200 Kč

Obvyklá cena nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1 činí dle
odborného odhadu:

1 145 200 Kč
Cena slovy: jedenmilionjednostočtyřicetpěttisícdvěstě Kč
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4 ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze
dne 9.10. 1997 (rozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne
11.7.2012) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech:
•

stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění pro technický stav konstrukcí
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské
vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových,
ocelových a dřevěných konstrukcí.

•

ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady: nemovitostí,
podniků, movitostí – strojů a zařízení, nehmotného majetku, nepeněžitých
vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování a fakturace ve
stavebnictví.

Znalecký posudek je veden pod číslem 2767-291-2017.
V Brně dne 24. 5. 2017

Podpis jednatele znaleckého ústavu
…………………………….
Ing. Lukáš Pejchal
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MAGISTRÁT

VELKÁ HRADEBNÍ 2336/Ř
STAVEBNÍ ODBOR
Č. SPISU:
Č.JEDNACÍ:
VY IZUJE:
TELEFON:

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
PSČ 401 00
schránka 100

V ÚSTÍ NAD LABEM
19.4.2017

26728/2017
MM/SO/S/30163/2017/MarJ
Jana Marešová
475271460

SDĚLENÍ
Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem, jako stavební ú ad p íslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
p edpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel žádost o poskytnutí informace o vydání stavebního povolení
na níže uvedené pozemky, kterou dne 3.4.2017 podal
STATIKUM s.r.o., IČO 15545881, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
(dále jen "žadatel"), a na základě této žádosti, Vám sdělujeme, že na pozemky parc. č. 406, 405, 459, 407
a 403 v katastrálním území Brná nad Labem, nebyly v archivu stavebního ú adu dohledány žádné listiny
potvrzující, že na p edmětné pozemky bylo vydáno stavební povolení, ohlášení nebo jiné opat ení
stavebního ú adu.

[otisk ú edního razítka]
Ing. Vlastimil Hudeček v.r.
vedoucí stavebního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Jana Marešová
Obdrží:
STATIKUM s.r.o., IDDS: t538guz

Výřez z územního plánu:

Fotodokumentace:

Obr. 1 - Pozemek p.č. 406 – pohled JZ

Obr. 2 - Pozemek p.č. 406 a p.č. 407 – pohled Z

Obr. 3 - Pozemek p.č. 405 – pohled Z

Obr. 4 - Pozemek p.č. 459 – pohled V

