
ZNALECKY POSUDEK č. 5166 _ 015 l 2021

ODHAD OBVYKLÉ, CENY NEMOVITOSTI
pozemku parc.č. 1161 ostatní plocha, ostatní komunikace
katastráIní území : Libišany
obec : Libišany
okres : pardubice

Objednatel posudku :

Účel znaleckého posudku:

Posudek vypracoval :

BALMED PRAHA
státní podnik
Lysolajské údolí 15i53
1ó5 00 Praha 6

Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

lng. arch. Ladislav Oliva, soudní znalec pro obor
stavebnictví -stavebni odvětvi různé, ekonomika,
ceny a oceňováni nemovitosti

'7 . května 2l4l53
14900 Praha 4 - Chodov
telefon: 603 93 36 39
e-mail: ateli olivadcsi cz

Datum vyhotoveni : 14.10. 202l

Datum, ke kterému je provedeno ocenění : 06.10.202-1,

skD
b

Posudek obsahuje : 5 sttan textu včetně obálky, předán ve třeclr vylrotoveních
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1 UVOD POSUDKU
P:ednrétern znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny (tržní ceny) pozemku parc.č. 1161
.-.:atni plocha, ostatrrí komunikace o v}rněře 1264 m2. Komunikace je polní cesta ohraničena
z ;.jné strany vzrostlými skomy, část je zatravněná s náletovými křovinami a omou půdou.
\.mo\ itost pozemek parc.č. 1161 v katastrálním území Libišany je zapsán na LY č. 425 u
latastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. Libišany se nachází v
cirese Pardubice, kraj Pardubický vjeho nejsevemější části.

2. 1 Podklady pro vypracování posudku
List vlastnictví : 425
List vlastnictví vydal Katastrální úřad pro Pardubichý kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.
Informace z katastrů nemovitostí
Kopie katastrální mapy
Zákona č. 151ll997 Sb., o oceňování majetku ve zněni zákonů č. 12l 12000 Sb., č. 23712004 Sb., č.
15712004sb.,č.296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č.350/2012 Sb., č.303/2013 Sb., č.340/2013 Sb.,
č- 34412013 Sb., é.228/2014 Sb, ó.22512017 Sb. a ó. 23712020 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 44Il20I3

t, Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č.345120|5 Sb., č. 5312016 Sb., č. 443i2016 Sb., č.
15'7l20l'7 Sb., č. l88/2019 Sb. a č. 488/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
151/l997 Sb.
Zákon ě.25412019 Sb. v akt, znění včetně prováděcích vyhlášek č.503/2020, č,50412020 a
č.505/2020 Sb.

2.2. Vlastnické a katastrální údaje
Podle výpisu z katastru nemovitostí zLY č.425, kter"ý vydal Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. je zapsáno, že parcela č. 116l ostatní plocha, ostatní
komunikace má výměrl 1264 m2.
Vlastníkem je
BALMED Praha, státní podnik Lysolajské údolí 15/53, Praha, Lysolaje, l65 00

2,3. Prohlídka
Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 06. 10.202 l

2.4, Zadání
Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závéru posudku
Znalec Ing. arch. Ladislav Oliva byl pověřen zpracovánim oceňovací analýzy obvyklé ceny
pozemku parc.č. 116l ostatní plocha, ostatní komunikace zapsaného na LV č.425 katastrálním
úzerní Libišany pro prodej, který se uskuteční formou veřejné dobrovolné dražby.

2.6. Definice tžní hodnoty
Obvyklou cenou se pro účcly zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného,
popřípadě obdobného rnajetku nebo při poskytováni stejné nebo obdobné služby v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni oceněni. Přitom se zvažuji všechny okolnosti, které nraji na
cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlily mimořádných okolnosti trhu, osobních poměrů
prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a urči
se porovnáním.
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3. NÁLEZ

3.1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat
\:zev předmětu ocenění: Parcela č. 1l61
.\;resapředmětuocenění: Libišany

533 45 Libišany
L\': 425
i:a.l: Pardubický
Olres: Pardubice
Obec: Libišany
Katastrální území: Libišany
Počet obyvatel: 584
Základní cena stavebního pozemku obce okesu ZCv : 1 378,00 Kč/m2

Koeficienty obce
\ázev koeficientu c Pi
O 1 . Velikost obce: 501 - 1000 obyvatel
O2. Hospodářsko-sprár,ní význam obce: Ostatní obce
03. Poloha obce: V ostatních případech
0,1. Technická infrastrukfura v obci: V obci je elekřina, vodovod,

kanalizace a pll,rr
05. Dopravrrí obslužnost obce: V obcije autobusová zastávka
O6. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (obchod nebo

služby základní sortiment)

IV
IV
VI
l

0,65
0,60
0,80
1,00

0,90
0,85

ilI

Základní cena stavebního pozemku ZC: ZCv * Ot * Oz * Or * O+ * Os * Oo:329,00 Kč/m2

3.2. Obsah
1. Pozemek parc.č. 1161

Administrativní cena
4. ZNALECKÝ PoSUDEK

4.1. Ocenění cenou zjištěnou

Oceňovací předpis
Ocenění je provedeno podle zákona č. I5lll997 Sb., o oceňování majetku ve zněni zákonů č.
I]1,2000 sb.,ě.23,7l20o4sb.,č.25,112004sb.,č.2961200,] Sb., č. 188/20l1 Sb., č.350/2012 Sb.,
č- _j03/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č.34412013 Sb., ó.228120]'4 Sb., č.22512017 Sb. a č.237/2020
Sb. a vyhlášky MF ČR č. 44l/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 19912014 Sb., č. 34512015 Sb,, č.

5_r 2016 Sb., ě. 44312016 Sb., č.45712017 Sb., č. l88i2019 Sb. a č. 48812020 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/l997 Sb.



1. Pozemek parc.Č. 1161 ostatní plocha, ostatní komunikace

Ocenění

Star e!ni p6r"-ek pro osíatní plochy, komunikace

L prava základnich cen pro pozemky komunikací
Znak Pi
P l . Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného

prostranství a dralr
IlI Učelové komunikace, vlečky a místní komunikace IV třídy
{ samostatné chodníky, cyklistické stezky, cesta v chatových
oblastech, obyné a pěší zóny)

p]. charakter a zastavěnost území
III v kat. území mimo sídelní části obce v nezastavěném území

P3. Povrchy
1I Komunikace s nezpevněným povrchem

P-{. \/lily ostatní neuvedené
Ill Vlivy snižující cenu neudržovaná polní cesta v porostu

P5, Komerční využiti
I Bez možnosti komerčního využití

-o ,5

I:Ps*(l+>Pi):0,09ó
1

i=1

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

ZatŤiděni
ZákI. cena koeficientv

Kč/m2l

§ 4 odst.3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace a veřejné prostranství
_.S 4 odst. 3 329,- 0,096 1,000 3l,58

Tlp Název
Viiměra .Iedn. oena CenaParcelní

číslo [-' Kč/m2 Kč
§ 4 odst. 3 ostatní plocha -

ostatní kornunikace
1l61 | 264 31.58 39 9\7.|2

1264 39 917,|2

39 917,12Ké

oBVYKLA CENA (TRŽNÍ)

Komentář
\ález:
l. Poloha pozemku a využití pozemku
-jedná se o pozemek _ ostatní plocha, ostatni komunikace
]. Trh S nemovitostmi
- absence nabídek na realitním trhu
Jak prokázal pruzkum trhu, s atypickými parcelami ostatni plocha, ostatní komunikacc se běžně
neobchoduje a nebylo možné provést porovnávací cenu ke stanovení obvykló ceny, proto byla
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Ú-prava základni ceny pozemků komunikací

-0,30

-0 01

-0,10

0,30

Upr. cena
tKč/m']

Ostatní stavební pozemek - celkem

Pozemek parc.č. 1161 - zjištěná cena celkem



::.::-lovena hodnota pozernku jako cena obvyklá (tržní) v místě a čase fonnou administrativní ceny.
l-:štěná věcná hodnota je podle zákona č. l511199'7 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů, ve
;-:ni pozdějších předpisů. Pro oceněni předrnětné nemovitosti lze v tomto případě aplikovat
: :iodu nákladovou.

Výsledky analýzy dat
l, Pozemek parc.č. 1161 39 917,10 Kč

39 917,10 Kč

40 000,- Kč

Odhadnutá obvyk|á Cena
Síovy: čtyřicettisíc Kč

40 000,- Kč

lng. arch, Lad islav Oliva
7 , kvétna 2L4/53
14900Praha4-Chodov

Znalec prohlašuje v souladu s § I27 a Občanského soudního řádu zák. č,99/1963 Sb., že si je
vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.

znalecká doložka
ZnaIecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ČSR ze
dne 2.10.1981 čJ.ZT L8O9/8í pro obor stavebnictví - stavební odvětví různá, ekonomika, ceny a
oceňování nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č.5166-015 /2O2!znaleckého deníku

Znalečné účtuji podle připojené likvidace
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otisk ku Iatého razítka
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\-í,sledná cena - celkem:

\'í,s|edná cena po zaokrouhlení dle § 50:

sIory: Čtlřicettisíc Kč

Sta novení obvyklé ceny nemovitosti :

Ocenění pozemku parc.č. 11ó1 ostatni plocha, ostatní konunikace je provedeno
porovnávacím způsobem, za použití nákladové ceny a její korekce. Jako pomocný podklad
bylo použito cenového předpisu, vyhl. ó. 45712017 Sb., č. 188/2019 Sb, a č. 488/2020 Sb. Na
ákladě předchozich propočtů a s přihlédnutím k výše uvedené charakteristice oceňované
nemovitosti pozemku v katastrálním územi Libišanyo obec Libišany, okres Pardubice.
Nákladová cena ke dni ocenění činí výpočtem 40 000,-Kč.

V Praze dne L4.70.2027

Podpis znalce.
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parcela katastru nemovitostí


