
  

 

 

ODHAD č. 1307/4/22 
odhad tržní hodnoty nemovité věci pro účel majetkového vypořádání 

 

Předmět ocenění: Pozemek pro rezidenční výstavbu současný stav 
Název nemovité věci: Pozemek p.č. 12/4 v k.ú. a obci Strenice 

Pozemky parc. č.: 12/4 

Katastrální území: Strenice LV č.: 20 

Kraj: Středočeský Okres: Mladá Boleslav 

Obec: Strenice Část obce:  

Ulice:  Číslo orientační:  PSČ: 29430 
 

  
 
    

 Vlastník pozemku: Mgr. Petr Brož, Ke Krči 517/32a, 14700 Praha, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 
    

 

Objednatel: Mgr. Petr Brož tel.:  

Adresa: Ke Krči 517 / 32a, 147 00 Praha 4 - Krč 
 
  

ÚČEL OCENĚNÍ: stanovení ceny pro prodej (současný stav) 
 

  Tržní hodnoty Stav ke dni / Prohlídka: 26.01.2022 / 26.01.2022 

 
Tržní hodnota stávající: 

(cena dle stavu ke dni ocenění) 
1 950 000 Kč 

Pozn.: Tržní hodnota stanovená na základě porovnávací 
hodnoty a dalších pomocných hodnot 

 Tržní hodnota budoucí: 
(cena po dokončení stavby v cenové 
úrovní ke dni ocenění)  

Pozn.:  

Prodejnost nemovité věci:  prodejná do 6 měsíců 

 

Vypracoval: Ing. Kamila Štěpánková tel.: +420739016448 

Adresa: Dělnická 390, 252 41 Dolní Břežany e-mail: posudky@seznam.cz 

Datum: 06.02.2022  
 

......................................... 
  podpis, příp. razítko 

Tento odhad obsahuje 21 stran textu včetně 15 stran příloh.  
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SOUHRNNÉ INFORMACE O OCEŇOVANÉ NEMOVITÉ VĚCI 
Kraj: Středočeský Obec, část obce: Strenice,  Počet obyvatel: 179 

KÚ: Strenice Ulice:    

 

Pozemky stávající stav budoucí stav 
Parcelní čísla pozemků ve funkčním celku: 12/4  
Výměra pozemků celkem: 1 707 m2  

Jednotková cena: 1 150 Kč/m2  

 

Místopis  

Typ pozemku: 
 zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 
 trvalé travní por.  zahrada  jiný 

Využití pozemků:  RD  byty  rek.objekt  výstavba ind. garáže 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  dálnice/silnice I. tř  silnice II.,III.tř 

Okolí nemovité věci:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna  ostatní 

Poloha v obci: Okrajová část - ostatní 

Prodejnost nemovité věci: prodejná do 6 měsíců 

 

Inženýrské sítě stávající stav budoucí stav 

Voda:   

Kanalizace:   

Plyn:   

Elektřina:   

Telefon / datová síť:   

Zpevněná příjezdová komunikace:   

Přístup k pozemkům: 

 z veřejné komunikace  přes vlastní pozemky 

 zajištěn věcným břemenem  jiné zajištění přístupu k pozemkům 

 právně nezajištěn 

 

Rekapitulace ocenění posuzované nemovité věci   

 stávající stav budoucí stav  
Porovnávací hodnota 1 963 050 Kč 0 Kč  
 Tržní hodnota 1 950 000 Kč   

 
Místopis (charakteristika obce, poloha nemovité věci v obci) 
Obec Strenice (počet obyvatel 179) se nachází 6 km jihozápadně od Mladé Boleslavi, 7 km od nájezdu na dálnici D10. V 
obci je obecní úřad, restaurace a zastávka autobusu s pravidelným spojem do Mladé Boleslavi a Mšena. 
Pozemek se nachází na rozhraní k.ú. Strenice a Niměřice, v řídké zástavbě rekreačních chat, přístupný po polní cestě. 
Je vzdálený 600 m od centra obce a i zastávky autobusu. 

 

Poloha, okolí a dopravní dostupnost 

Poloha v obci: Okrajová část - ostatní 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna  ostatní   

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus  

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  dálnice/silnice I. tř  silnice II.,III.tř   

 

Celkový popis nemovité věci (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, 

příslušenství) 
Pozemek je svažitý přibližně obdélníkového tvaru, v územním plánu je vedený jako Z5 - SR: plochy smíšené obytné 
rekreační. Přípojky nejsou přivedeny, je možnost napojení na elektřinu. Vodu je nutné řešit vlastní studnou, odpad jímkou. 
Přístup z obecní cesty je přes pruh pozemků šíře cca 20 m, které jsou ve vlastnictví třetích osob, přístup není zajištěn 
služebností.  
Další zásadní omezení je nadzemní vedení VN v majetku ČEZ přes celou délku pozemku od severovýchodu k jihozápadu, 
u hranice pozemku je stožárová stanice. Ochranné pásmo 7 m od vedení na každou stranu zasahuje na přibližně 2/3 
plochy pozemku, možnost výstavby je na části cca 700 m2 ve tvaru dlouhého obdélníku.  

 

Technický popis oceňované nemovité věci 

Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda  trvalé travní por.  zahrada  jiný 
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Inženýrské sítě a využití nemovité věci 
Přípojky:  voda  kanalizace  plyn  elektro  telefon  

Přístupová komu.:  zpevněná  nezpevněná přes pozemky parc. číslo 19/1, 19/8, 15/13, 15/14  

Využití pozemků:  RD  byty  rekreační objekt  výstavba individuální garáže 

Přístup a příjezd k pozemku 

 z veřejné komunikace  přes vlastní pozemky  zajištěn věcným břemenem 
  jiné zajištění přístupu k pozemkům  právně nezajištěn 

Přístup a příjezd přes pozemky 

Parcelní číslo Druh pozemku Vlastník pozemku/komunikace - komentář 

19/1 trvalý travní porost Státní pozemkový úřad 

19/8 trvalý travní porost Šimonek Jaromír 

15/13 trvalý travní porost Miroslava Štěchová 

15/14 ostatní plocha - jiná Obec Niměřice 

Komentář k zajištění přístupu a příjezdu 

Přístup k pozemku z obecní komunikace p.č. 15/14 je přes pozemky ve vlastnictví třetích osob a jednoho pozemku ve 
vlastnictví státu. Služebnost chůze a jízdy není zřízena. 

Pronájem nemovité věci (zhodnocení nájemního vztahu) 

 Nemovitá věc není pronajímána / propachtována 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro 
pronajímatele 

Vyhodnocení rizik nemovité věci 

Rating rizika:  

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci 

RIZIKO Popis rizika 

NE
  

Pozemek je řádně zapsán v katastru nemovitostí  

ANO Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z veřejné komunikace  

Rizika spojená s umístěním nemovité věci 

RIZIKO Popis rizika 

NE
  

Nemovitá věc situována v záplavové zóně I  

ANO Poloha nemovité věci v chráněném území  
 

Nemovitá věc:   byla v minulosti zaplavena  nebyla v minulosti zaplavena  

Pojištění proti povodni / záplavě:  doporučuji                 není nutné 

Popis rizik spojených s umístěním nemovité věci 

Nadzemní vedení VN v majetku ČEZ přes celou délku pozemku od severovýchodu k jihozápadu, u hranice pozemku je 
stožárová stanice. Ochranné pásmo 7 m od vedení na každou stranu zasahuje na přibližně 2/3 plochy pozemku, možnost 
výstavby je na cca 700 m2 ve tvaru dlouhého obdélníku.  
 

Věcná břemena a obdobná zatížení 

RIZIKO Popis rizika 

NE
  

Bez reálných břemen a služebností  

Rizika ostatní 

RIZIKO Popis rizika 

NE
  

Nemovitá věc není pronajímána  
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Přehled listů vlastnictví 

LIST VLASTNICTVÍ číslo 20 
Kraj: CZ020 Středočeský Okres: CZ0207 Mladá Boleslav 
Obec: 536717 Strenice Katastrální území: 756873 Strenice 
Ulice:  č.o.:  

Vlastníci Podíl 
FO RČ: 800614/1154 Mgr. Petr Brož Ke Krči 517/32a, 14700 Praha 1 / 1 

Pozemky  
12/4 Pozemková parcela Parcela KN 1 707 m2 trvalý travní porost 

     

Výpočet hodnoty pozemků 

Základní popis oceňovaných pozemků 

Pozemek je svažitý přibližně obdélníkového tvaru, v územním plánu je vedený jako Z5 - SR: plochy smíšené obytné 
rekreační. Přípojky nejsou přivedeny, je možnost napojení na elektřinu. Vodu je nutné řešit vlastní studnou, odpad jímkou. 
Přístup z obecní cesty je přes pruh pozemků šíře cca 20 m, které jsou ve vlastnictví třetích osob, přístup není zajištěn 
služebností.  
Další zásadní omezení je nadzemní vedení VN v majetku ČEZ přes celou délku pozemku od severovýchodu k jihozápadu, 
u hranice pozemku je stožárová stanice. Ochranné pásmo 7 m od vedení na každou stranu zasahuje na přibližně 2/3 
plochy pozemku, možnost výstavby je na části cca 700 m2 ve tvaru dlouhého obdélníku.  
 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

1. pozemek je v podobné lokalitě, je lépe dostupný přímo z komunikace, je menší, čímž i vyšší jednotková cena, 
pozemek nemá žádná omezení 
2. pozemek je v mírně lepší lokalitě, je lépe dostupný, je menší, čímž i vyšší jednotková cena, pozemek nemá žádná 
omezení 
3. pozemek je v lepší lokalitě na okraji Mladé Boleslavi, je možné postavit chatku, bez sítí a je menší. Je také bez 
omezení. 
 

Legenda: KRC - redukce pramene ceny, KMP - velikost pozemku, KPP - poloha pozemku, KDD - dopravní dostupnost, 
KMZ - možnost zastavění, KIV - intenzita využití, KVP - vybavení, KUV - úvaha zpracovatele ocenění. 

Přehled srovnatelných pozemků - Lokalita  Parcela č. Výměra Požadovaná 
/kupní cena  

Jednotková 
cena 

Koeficient 
celkový 

Upravená 
cena 

Popis pozemku(zhodnocení kladů a záporů)  m2 Kč Kč/m2 KC Kč/m2 

Strenice  500 1 490 000 2 980,00 0,40 1 186,05 

Pozemek k bydlení v dojezdové vzdálenosti do Mladé 
Boleslavi. Pozemek je rozdělen do dvou částí rozdělených obecní cestou a je situován ve svahu. 
Samostatný pozemek u hlavní silnice o velikosti 43 m2 lze využít například jako parkovací stání. 
Inženýrské sítě - voda a elektřina jsou v blízkosti pozemku, plyn ani kanalizace v obci není. 
Veškerá občanská vybavenost v 3 km vzdáleném Krnsku. 
 

  

 KRC: 0,95 KMP: 0,90 KPP: 1,00 KDD: 0,95 KMZ: 0,70 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 0,70  

Niměřice - Dolní Cetno  541 1 550 000 2 865,06 0,38 1 083,29 

Pozemek na okraji obce, z inženýrských sítí dle územního 
plánu bude - elektřina a přípojka vody - již započata jednání s distributory, dále je potřeba 
zbudovat septik či ČOV. Územním plánem určeno k výstavbě rodinného domu venkovského typu. 
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Samostatný dům, do 2 nadzemních podlaží plus podkroví. Pozemek v tuto chvíli užívám jako 
zahrada - vzrostlý ořech, drobné ovocné keře i okrasné dřeviny. Mladá Boleslav 15 km.  
 

 KRC: 0,95 KMP: 0,90 KPP: 0,95 KDD: 0,95 KMZ: 0,70 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 0,70  

Mladá Boleslav III, U Židovského hřbitova  631 1 750 000 2 773,38 0,43 1 195,10 

Zahrada v těsné blízkosti židovského hřbitova. Je 
neudržovaná, se vzrostlými stromy a keři, původně zde stávala chatka, která byla zbourána a 
zůstala zde po ní základní deska 3,5 x 3,5m na které lze postavit nový zahradní domek. Pozemek 
je nad skalou a nejsou zde přivedeny rozvody elektřiny, vody a kanalizace. V blízké budoucnosti 
by mělo dojít k výstavbě domů na sousedních pozemcích a poté bude možnost se připojit na 
inženýrské sítě.  
 

  

 KRC: 0,90 KMP: 0,90 KPP: 0,80 KDD: 0,95 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 0,70  

Průměrná jednotková cena 1 154,81 Kč/m2 

 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

m2 

Jednotková cena 
Kč/m2 

Vlastnický podíl Celková cena 
pozemku Kč   

trvalý travní porost 12/4 1 707 1 150 1 / 1 1 963 050 
Celková výměra pozemků: 1 707 Hodnota pozemků celkem: 1 963 050 

 
 
 

Rekapitulace ocenění 

Komentář ke stanovení tržní hodnoty a vhodnosti zástavy 

Pozemek se nachází na rozhraní k.ú. Strenice a Niměřice, v řídké zástavbě rekreačních chat, přístupný po polní cestě. Je 
vzdálený 600 m od centra obce a i zastávky autobusu. Obec Strenice se nachází 6 km jihozápadně od Mladé Boleslavi, 7 
km od nájezdu na dálnici D10.  
Pozemek je svažitý přibližně obdélníkového tvaru, v územním plánu je vedený jako Z5 - SR: plochy smíšené obytné 
rekreační. Přípojky nejsou přivedeny, je možnost napojení na elektřinu. Vodu je nutné řešit vlastní studnou, odpad jímkou. 
Přístup z obecní cesty je přes pruh pozemků šíře cca 20 m, které jsou ve vlastnictví třetích osob, přístup není zajištěn 
služebností.  
Další zásadní omezení je nadzemní vedení VN v majetku ČEZ přes celou délku pozemku od severovýchodu k jihozápadu, 
u hranice pozemku je stožárová stanice. Ochranné pásmo 7 m od vedení na každou stranu zasahuje na přibližně 2/3 
plochy pozemku, možnost výstavby je na na cca 700 m2 ve tvaru dlouhého obdélníku.  

 

Rekapitulace ocenění posuzované nemovité věci 
Prodejnost nemovitosti: prodejná do 6 měsíců 

 Současný stav Budoucí stav 
Porovnávací hodnota 1 963 050 Kč 0 Kč 
Tržní hodnota 1 950 000 Kč  

 

Silné stránky nemovité věci 

Lokalita vyhledávaná k trvalému bydlení i rekreaci díky výborné dostupnosti do Mladé Boleslavi a dobrému spojení po 
dálnici do Prahy. 

Slabé stránky nemovité věci 

- Nezajištěný přístup přes cizí pozemky 
- ochranné pásmo vedení VN s možností zastavění cca 1/3 pozemku 
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Seznam podkladů a příloh 
Podklad / Příloha   počet stran A4 v příloze   

Fotodokumentace 1 

Výpis z KN 1 

Katastrální mapa 1 

Územní plán 1 

Ochranné pásmo 1 

Situační výkres ČEZ 2 

Sdělení ČEZ 2 

Podmínky ochrany sítě 4 

Povodňová mapa 1 

Mapa oblasti 1 

Koncesní listina 

Koncesní listinu vydal MěÚ Příbram - obecní živnostenský úřad v Příbrami dne 7.8.2006 pod č.j.: 4643/2006/OŽÚ/Ne/SŘ 
101 na předmět podnikání - Oceňování majetku pro věci nemovité 
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Kopie katastrální mapy ze dne 5.2.2022 

 
Pozemek p.č. 12/4 v k.ú. č. 756873 

  



- 10 - 

 

 

 
 

  



- 11 - 

 

 

 
Ochranné pásmo 
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Mapa oblasti 

 
 

 
 

 


