ZNALECKÝ POSUDEK
číslo: 67/2011
Objednavatel posudku:

Felixová Jitka
Kpt. Jaroše 1341
Neratovice

Účel posudku:

Zjištění ceny nemovitosti pozemkových parcel p.č.548/6
p.č.549 v k.ú. a obci Kolín.

Oceňovací předpis:

Ocenění je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí
ČR č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhl.), ve znění vyhl.č.456/2008 Sb.,
č.460/2009 Sb. a č.364/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011.

Oceněno ke dni:

26.července 2011

Posudek vypracoval:

Zdrahalová Ingrid Dpt.
Vaněčkova 407
Železný Brod

Posudek byl vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží žadatel a 1
vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 11 stran textu a příloh.

V Jablonci nad Nisou, dne 26.července 2011

1. NÁLEZ
1.1 Bližší údaje o nemovitosti
Předmětem ocenění jsou pozemkové parcely nalézající se v okrajové části obce,cca 150 200 m od současné zástavby rodinných domů.Cca 100 m od hranice pozemků jsou k dispozici
veškeré inženýrské sítě.Pozemky jsou rovinného charakteru,bez oplocení. Pozemková parcela
p.č.548/6 je z hlediska využití území z části určena jako parcela k zastavění nízkopodlažními
rodinnými domy a z části jako orná půda.Tento poměr ploch byl stanoven odborným
odhadem,vzhledem k zatím neexistujícím přesným zaměřením. Pozemková parcela p.č.549 je
určena jako zeleň.

1.2 Podklady pro vypracování posudku
Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. a obec Kolín, list vlastnictví č.235, vyhotovený
dálkovým přístupem dne 11.2.2011
Kopie katastrální mapy pro k.ú. Kolín.
Vyjádření oddělení územního rozvoje Kolín k využití daného území.
Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu dne 26.7.2011.

1.3 Vlastnictví
Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitosti na listu vlastnictví č.235
pro k.ú. a obec Kolín zapsán
Felixová Jitka
Kpt. Jaroše 1341
Neratovice

1.4 Předmětem ocenění jsou
1) Pozemková parcela p.č.548/6 díl I
2) Pozemková parcela p.č.548/6 díl II
3) Pozemková parcela p.č.549 díl I
4) Pozemková parcela p.č.549 díl II
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2. POSUDEK A OCENĚNÍ
2.1 Pozemková parcela p.č.548/6 díl I
Oceněno podle § 32, 28 vyhlášky.
2.1.1 Úprava ceny pozemku
Přístup po nezpevněné komunikaci (až -10%)
Možnost napojení na rozvod plynu (až +10%)

-10%
10%

2.1.2 Výpočet ceny stavebního pozemku (§ 32, 28 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________

Základní cena za m2 stavebního pozemku
Po započtení 0.00% přir.a srážek p.1 (tab.1)
Po započtení 0.00% dalších přirážek a srážek
Koeficienty:
Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38)
Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39)
(Kp z přílohy č.39 = 1.6440, korekce * 1.2500)
Cena upravená uvedenými koeficienty
Po vynásobení koeficientem 0.30
Cena za celou výměru 17600.00 m2

= Kč
= Kč
= Kč

400,400,400,x 2.1690
x 2.0550

= Kč
= Kč
= Kč

1.782,92
534,88
9.413.807,04

_______________________________________________________________________________________________________________

Pozemková parcela p.č.548/6 díl I

Cena celkem Kč

9.413.807,-

_______________________________________________________________________________________________________________

2.2 Pozemková parcela p.č.548/6 díl II
Oceněno podle § 29 vyhlášky.
2.2.1 Úprava ceny pozemku
Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb
v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž
kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti
od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
Obce s počtem 25-50 tis. obyvatel
- území obce (160%)

160%

2.2.2 Výpočet ceny zeměděl.pozemku (§ 29 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
2

Základní cena za m zem. pozemku (BPEJ=25500)
Cena za celou výměru 8691.00 m2
Koeficient prodejnosti Kp (dle přílohy č.39)
Po započtení 160.00% všech přirážek a srážek

= Kč
= Kč
= Kč

7,98
69.354,18
x 1.0000
180.320,87

_______________________________________________________________________________________________________________

Pozemková parcela p.č.548/6 díl II

Cena celkem Kč

180.321,-

_______________________________________________________________________________________________________________
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2.3 Pozemková parcela p.č.549 díl I
Oceněno podle § 29 vyhlášky.
2.3.1 Úprava ceny pozemku
Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb
v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž
kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti
od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
Obce s počtem 25-50 tis. obyvatel
- území obce (160%)

160%

2.3.2 Výpočet ceny zeměděl.pozemku (§ 29 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________
2

Základní cena za m zem. pozemku (BPEJ=25500)
Cena za celou výměru 2586.00 m2
Koeficient prodejnosti Kp (dle přílohy č.39)
Po započtení 160.00% všech přirážek a srážek

= Kč
= Kč
= Kč

7,98
20.636,28
x 1.0000
53.654,33

_______________________________________________________________________________________________________________

Pozemková parcela p.č.549 díl I

Cena celkem Kč

53.654,-

_______________________________________________________________________________________________________________

2.4 Pozemková parcela p.č.549 díl II
Oceněno podle § 29 vyhlášky.
2.4.1 Úprava ceny pozemku
Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb
v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž
kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti
od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
Obce s počtem 25-50 tis. obyvatel
- území obce (160%)

160%

2.4.2 Výpočet ceny zeměděl.pozemku (§ 29 vyhlášky)
_______________________________________________________________________________________________________________

Základní cena za m2 zem.pozemku (BPEJ=21300)
Cena za celou výměru 596.00 m2
Koeficient prodejnosti Kp (dle přílohy č.39)
Po započtení 160.00% všech přirážek a srážek

= Kč
= Kč
= Kč

10,61
6.323,56
x 1.0000
16.441,26

_______________________________________________________________________________________________________________

Pozemková parcela p.č.549 díl II

Cena celkem Kč

16.441,-

_______________________________________________________________________________________________________________
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3. REKAPITULACE
1) Pozemková parcela p.č.548/6 díl I
2) Pozemková parcela p.č.548/6 díl II
3) Pozemková parcela p.č.549 díl I
4) Pozemková parcela p.č.549 díl II

Kč
Kč
Kč
Kč

9.413.807,180.321,53.654,16.441,-

_______________________________________________________________________________________________________________

Zjištěná výsledná cena
Po zaokrouhlení podle § 46 vyhlášky

Kč
Kč

9.664.223,9.664.220,-

_______________________________________________________________________________________________________________

Slovy: Devětmilionůšestsetšedesátčtyřitisícedvěstědvacet Kč

Po provedení průzkumu trhu s nemovitostmi daného charakteru a v dané lokalitě, lze
konstatovat, že v daném případě je výše uvedená cena i cenou obvyklou.

Cena obvyklá …………………………………….……….. 9 664 000,- Kč

4. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v
Ústí nad Labem ze dne 10.4.1979, č.j.198/79, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny
a odhady nemovitostí.
Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 67/2011.

V Jablonci nad Nisou, dne 26.července 2011
Zdrahalová Ingrid Dpt.
Vaněčkova 407
Železný Brod
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Doplňující podklady a informace k prodeji stavebních
pozemků v Kolíně
-

Územní plánovací informace
Pozemkové mapy
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B2

NÍZKOPODLAŽNÍ BYDLENÍ MĚSTSKÉHO TYPU

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Hlavní funkcí území je bydlení v izolovaných rodinných domech, dvojdomech,
řadových domech.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ČINNOSTI A STAVBY
I.
bydlení v rodinných domech
II.

odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vlastním
pozemku

III.

samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat
sousední pozemky), nemá vlastní účelové stavby

IV.

plochy veřejné zeleně

V.

podnikatelská činnost (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky), nemá vlastní
účelové stavby nebo plochy

VI.

místní komunikace, účelové komunikace

VII.

sociální zařízení (např. ubytování, sociální služby)

VIII. řadové domy se připouští za podmínek rozšíření obslužné komunikace na min. šířku
11 m
PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
I.

přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na rodinné bydlení
se soukromými zahradami

II.

kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň

III.

nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví, které tvoří 50% zastavěného území stavbou

IV.

pozemky nových rodinných domů mají minimálně 400 m2, slouží rekreaci a
samozásobitelské pěstební a chovatelské činnosti. Doplňkové stavby pro chovatelské
účely mohou být dimenzovány pro kapacitu samozásobení rodiny, která svým
provozem nebude negativně ovlivňovat sousední pozemky. Stavby pro chovatelské
účely mohou být povoleny pouze na parcele větší než 800 m2 a o minimální šířce
parcely 15 m

V.

provozovny živností mohou být umísťovány pouze v rodinných domech. Odstavování
vozidel zákazníků pouze na vyhrazených plochách pozemku

VI.

nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají dopravu překračující intenzitu
běžnou v rodinné zástavbě na ochranu vlastnictví sousedních zahrad a stávajících staveb
RD

VII. šířka obslužné komunikace v nové zástavbě bude mít šířku uliční čáry 10 m, kde 2 m
budou vymezeny pro doprovodnou zeleň
VIII. dešťové vody budou likvidovány na pozemku
IX.

stavební a uliční čára u novostaveb bude stanovena v ÚŘ s ohledem na stávající okolní
výstavbu

X.

doplňkové stavby se připouští do rozměru 25 m2
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XI.

INDEX Z4 – B – řešení pro ÚŘ bude respektovat požadavky povodňové ochrany
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