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Name of subject / Předmět ocenění:
Spoluvlastnický podíl ve výši ½ na pozemku čís. parcely
214/1, k.ú. Kolešovice, obec Kolešovice, okres Rakovník,
Středočeský kraj
Address of subject / Adresa majetku:
270 02 Kolešovice
Purpose of Appraisal / Účel ocenění:
Odhad obvyklé ceny nemovitých věcí pro postup podle
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném
znění
Market value
za celek:
504.375 Kč
Tržní hodnota
za spoluvl. podíl: nebyla stanovena
spoluvlastnického podílu 1/2
Common price
Yield value:
nebyla stanovena
Obvyklá cena
Výnosová hodnota:
spoluvlastnického podílu 1/2
Comparative value:
473.592 Kč Quick sale: (validity 6 monts):
za celek:
Porovnávací hodnota: za spoluvl. podíl: nebyla stanovena Rychlý prodej (platnost 6 měsíců):
Cost value:
Věcná hodnota:

170.000 Kč

170.000 Kč
nestanoveno Kč

Number of properties:
1
Počet objektů:

LAND / POZEMEK

Main building:
Hlavní stavba:

Čísla parcel
Parcel of land nr.

214/1

Appurtenances:
Nemovité
příslušenství:

Size:
Velikost

2819 m2

Location in the town:
Poloha v obci:

severní část obce Kolešovice

Type:
Druh

Infrastructure:
Infrastruktura

základní občanská vybavenost

Unit price:
Jednotková cena

zahrada

121 Kč/m2

MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT

LEASE / PRONÁJEM

Construction system:
Konstrukční systém:

Whole property:
Celá nemovitá věc:

m2

Built-up area:
Zastavěná plocha:

m2

Resident area:
Bytové plochy:

m2

Floor area:
Podlahová plocha:

m2

Storage area:
Skladové plochy:

m2

Built-up space:
Obestavěný prostor:

m3

Other and manufacturing:
Ostatní

m2

Unit price:
Jednotková cena:

Kč/ m3

Income:
Příjem:

Kč

Building finished in year
Rok pořízení:
Wear (analytic method):
Znehodnocení (analyt. metoda):

%

Cost:
Náklady:
Capitalization rate:
Kapitalizační míra:

Kč
%

Property right / vlastnické právo:
Podle části A listu vlastnictví č. 729, prokazující stav evidovaný k datu 26.11.2014, je oceňovaný pozemek v podílovém
spoluvlastnictví Petra Čečrdle (podíl ½) a Veroniky Čečrdlové (podíl ½), oba bytem Kolešovice č.p. 294, 270 00.
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Restricting conditions / omezující podmínky:
Podle části C listu vlastnictví č. 729 je vlastnické právo k nemovitým věcem omezeno následujícími omezeními:
- zástavním právem exekutorským k uspokojení pohledávky ve výši 84.000,-Kč s příslušenstvím k spoluvlastnickému
podílu ½ nemovitostí s oprávněním pro KK AGRO (IČ: 25526791), a to na základě Exekučního příkazu k prodeji
nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 131 EX-3808/2014 -33 ze dne 15.08.2014.
Právní účinky zápisu ke dni 15.08.2014. Zápis proveden dne 09.09.2014; uloženo na prac. Rakovník
- zástavním právem exekutorským k uspokojení pohledávky ve výši 22 662,- Kč včetně příslušenství a nákladů soudního
řízení k spoluvlastnickému podílu ½ nemovitostí, ve prospěch VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ
REPUBLIKY (IČ:41197518), a to na základě Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na
nemovitosti 149 EX-5689/2014 -10 (23EXE2132/2014-12) ze dne 29.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 29.07.2014.
Zápis proveden dne 21.08.2014.
- zástavním právem exekutorským k uspokojení pohledávky ve výši 103.126,24,-Kč s příslušenstvím k spoluvlastnickému
podílu ½ nemovitosti, ve prospěch Intrum Justitia Czech (IČ: 27221971), a to na základě Exekučního příkazu o zřízení
exekutorského zástavního práva na nemovitosti 014 EX-6997/2014 -15 (23EXE1599/2014-12) ze dne 16.05.2014. Právní
účinky zápisu ke dni 20.05.2014. Zápis proveden dne 12.06.2014.
Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná na listu vlastnictví č. 729.
Jiné omezující podmínky nebyly zjištěny.
Real burden / věcná břemena:
Podle části C listu vlastnictví č. 729 není vlastnické právo k nemovitým věcem omezeno žádným věcným břemenem.
Mortgages: / zástavní práva:
V části C listu vlastnictví č. 729 je vlastnické právo k nemovitým věcem omezeno následujícími zástavními právy:
- zástavním právem exekutorským k uspokojení pohledávky ve výši 84.000,-Kč s příslušenstvím k spoluvlastnickému
podílu ½ nemovitostí s oprávněním pro KK AGRO (IČ: 25526791), a to na základě Exekučního příkazu k prodeji
nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 131 EX-3808/2014 -33 ze dne 15.08.2014.
Právní účinky zápisu ke dni 15.08.2014. Zápis proveden dne 09.09.2014; uloženo na prac. Rakovník
- zástavním právem exekutorským k uspokojení pohledávky ve výši 22 662,- Kč včetně příslušenství a nákladů soudního
řízení k spoluvlastnickému podílu ½ nemovitostí, ve prospěch VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ
REPUBLIKY (IČ:41197518), a to na základě Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na
nemovitosti 149 EX-5689/2014 -10 (23EXE2132/2014-12) ze dne 29.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 29.07.2014.
Zápis proveden dne 21.08.2014.
- zástavním právem exekutorským k uspokojení pohledávky ve výši 103.126,24,-Kč s příslušenstvím k spoluvlastnickému
podílu ½ nemovitosti, ve prospěch Intrum Justitia Czech (IČ: 27221971), a to na základě Exekučního příkazu o zřízení
exekutorského zástavního práva na nemovitosti 014 EX-6997/2014 -15 (23EXE1599/2014-12) ze dne 16.05.2014. Právní
účinky zápisu ke dni 20.05.2014. Zápis proveden dne 12.06.2014.
Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená zástavní práva evidovaná na listu vlastnictví č. 729.
Jiná zástavní práva nebyla zjištěna.
Legal and structural state / stavebně právní stav:
Pozemek čís. parcely 214/1 je v katastru nemovitostí evidovaný jako zahrada se způsobem ochrany zemědělský půdní
fond. Pozemek je v územním plánu obce Kolešovice určen k zastavění. Je tedy oceněn jako pozemek stavební.
Weak points / slabé stránky:
- na části pozemku se nachází skládka různého stavebního materiálu, bránící využití této části pozemku
Strong points / silné stránky:
- vzdálenost do Rakovníka je cca 10 km
- pozemek je přístupný ze silnice III. třídy Hořesedly – Kolešovice – Pšovlky
- v obci je rozvod elektrického proudu, vody, zemního plynu a kanalizace
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Background Papers / podklady:
a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 729 pro k.ú. Kolešovice, prokazující stav evidovaný k datu 26.11.2014,
vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí
b/ katastrální mapa pro část k.ú. Kolešovice a obec Kolešovice, prokazující stav k datu 21.12.2014, vyhotovená
z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí
c/ zjištění při prohlídce na místě
d/ informace z územního plánu obce Kolešovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Kód katastrálního území:
Název katastrálního území:
Kód obce:
Název obce:
Počet obyvatel obce:
Datum stanovení počtu obyvatel:
Kód okresu:
Název okresu:
Název kraje:
Poloha v obci:

668125
Kolešovice
541893
Kolešovice
822
31.12.2013
CZ020C
Rakovník
Středočeský
Severní část

Infrastructure / infrastruktura:
Obec Kolešovice patří mezi větší obce Středočeského kraje a nachází se v okrese Rakovník. Počet obyvatel je 822.
Vzdálenost od bývalého okresního města Rakovníku je zhruba 10 km. Obcí prochází silnice III. třídy Hořesedly –
Kolešovice – Pšovlky a silnice III. třídy Zderaz – Kolešovice – Kněževes. V Kolešovicích se nachází železniční stanice.
V obci je základní občanská vybavenost včetně obecního úřadu, pošty, knihovny, zdravotnického zařízení, obchodu a
restaurací. V obci se nachází rozvod elektrického proudu, vody, zemního plynu a kanalizace.
Property Location / poloha nemovitých věcí:
Oceňovaný pozemek se nachází při severním okraji obce Kolešovice. Okolí pozemku je z větší části bez zástavby, z jihu
je lokalita zastavěna rodinnými domy.
Short description property / stručný popis majetku:
Jde o pozemek čís. parcely 214/1, který je v katastru nemovitostí evidovaný jako zahrada se způsobem ochrany
zemědělský půdní fond.
Pozemek je v územním plánu obce Kolešovice určen k zastavění. Pozemek je rovinný, bez trvalých porostů. V současné
době není pozemek zastavěn. V jihozápadní části pozemku se nachází skládka stavebního materiálu, bránící využití této
části pozemku.
Pozemek je volně přístupný z veřejně přístupných pozemků - silnice III. třídy Hořesedly – Kolešovice – Pšovlky.
Výměra pozemku je patrná z listu vlastnictví v příloze, tvar pozemku je patrný na kopii katastrální mapy v příloze.
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ANALÝZA OCENĚNÍ
Obvyklá cena je definována v zákoně o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb.) jako 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.
Stav, kdy předmětem vlastnictví není celá nemovitá věc, ale pouze ideální spoluvlastnický podíl na ní, je třeba vnímat
jako zdroj rizik, jejichž vliv působí na pokles ceny podílu oproti pouhému matematickému vyjádření hodnoty podílu
z ceny nemovité věci jako celku. Výsledek dosažený vynásobením obvyklé ceny celku velikostí spoluvlastnického podílu
bude proto dále redukován na 70 %, což by mělo vyjádřit rizika související s vlastnictvím ideálního podílu na nemovitých
věcech.
Indikaci výsledné obvyklé ceny spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,
obec Kolešovice, okres Rakovník, Středočeský kraj ukazuje následující tabulka:
Obvyklá cena pozemku jako celku stanovená na základě provedené analýzy,
s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v tabulce
v příloze posudku
Matematické vyjádření hodnoty podílu o velikosti 1/2 z obvyklé ceny pozemku

473.592 x 1/2 = 236.796 Kč

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 se zohledněním rizik
vyplývajících z vlastnictví ideálního spoluvlastnického podílu na pozemku

236.796 x 70 % = 165.757 Kč

-5-

473.592 Kč

HODNOCENÍ A ZÁVĚR
Obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice, obec Kolešovice, okres
Rakovník, Středočeský kraj, zapsaných na listu vlastnictví č. 729 pro k.ú. Kolešovice, stanovená na základě výše
provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v přiložené tabulce, činí ke dni
ocenění 19. prosince 2014

170.000,- Kč
Slovy: StosedmdesáttisícKč
Ocenění práv a závad spojených s oceňovaným pozemkem.
Výpis všech práv a závad evidovaných v části C listu vlastnictví č. 729 je uveden v posudku v bodě Restricting conditions
/ omezující podmínky.
Stanovená obvyklá cena oceňovaného pozemku nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná na listu vlastnictví
č. 729, neboť ta dražbou zaniknou a nemají tedy vliv na cenu.
Nebyla zjištěna žádná omezení evidovaná na listu vlastnictví č. 729, která dražbou nezaniknou.

ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne
13.1.1999 pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku.
Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 412/7082/2014
Vypracoval: Bc. Jan Stejskal

Ing. Vladimír Hůda
jednatel

V Mostě, dne 21. prosince 2014
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