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ZNALECKY POSUDEK

č. 5176

_

004 l2022

oDHAD onvyxr-É CENy NEMo\TToSTI
pozemků parc.č. 1777llvodní plocha, koryto vodního toku umělé
katastrální úzerní: sadská
obec : sadská
okres : Nymburk

Obiednatel posudku

BALMED PRAHA

:

státní podnik

Lysolajské údolí15/53
165 00 Praha ó
Účel znaleckého posudku:

Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Posudek lypracoval

lng. arch. Ladislav Oliva, soudní znalec pro obor

:

stavebnictví-stavební odvětví různé,ekonomika,
!§lÁ |/
ceny a oceňování nemovitostí
o
7 , kvétna 2t4/53

14900Praha4-Chodov
telefon: 603 93 36 39
e-mail:atelier olivad

Datum vyhotovení :

?ó

8

n.

a

20.01.2022

Datum, ke kterému je provedeno ocenění : í7.0-1,.2022
Posudek obsahuje

:

6 stran texfu včetně obálky + příloha, předán ve třech vyhotoveních

B

1.úVoD PoSUDKU

PŤedmětem znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny (tržníceny) pozernku parc.č. 1717l1
vedený jako vodní plocha koryto vodního toku urnělé o výměŤe 163 m2. Pozemek se nachází
v katastrálním územíSadská v jižníčásti obce Sadská, podle ÚP se jedná o zahrádkářské plochy.
Pozemek tvoří funkčnícelek s okolnírrri pozemky, které jsou využivány jako zahrady. Tvar
předmětnóho pozemkuje pruhovitý s délkou cca 65 m, šířka pozemku v nejširšírnmístě dosahuj cca
3m. Nemovitost je zapsána na LV č. 197 u Katastrálniho úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Nynburk. sadská je město v okrese N)rmburk, ležív polabské nížině na poděbradsku,
37 km východně od Prahy na ,,staré" silnici do Poděbrad. Od roku 1950 do okresu N}rmburk.
Sevemě od Sadské, za bl|vatými lázněmi, se rozprostírá lužníles se slepým ramenem Labe a umělé
jezero s chatovou oblastí Vodražka, vzniklé při těžbě písku.

2.1 Podklady pro vypracování posudku

List vlastnictví : 197
List vlastnictví vydav : Katastrální úřad pro Středočeský kaj, Katastrální pracoviště Nymburk.
Informace z katastni nemovitostí
Kopie katastrální mapy
Zákona č. l5111997 Sb., o oceňování majetku ye zněni zákonů č. 12l12000 Sb,, č. 23712004 Sb., č.
25,7/2004 sb,, č.29612007 Sb., č. 188/20l1 Sb., č. 350/20l2 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb.,
č.34412013 sb., č.22812014 Sb., ě.22512017 Sb. a č.23112020 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 44112013
Sb. ve znění vyhlášky č. 19912014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53120|6 Sb., č. 44312016 Sb., ě.
45712017 Sb., č. l88/20l9 Sb. a č. 488/2020 Sb., a č. 4241202| Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/ l997 Sb.
Zákon č.25412019 Sb. v akt, znění včetrrě prováděcích vyhlášek č.503i2020, č.50412020 a
č.505/2020 sb.

2.2. Vlastnické a katastrální údaje
Podle vjpisu z katastru nemovitostí z LV č. 197 , ktery vydal Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Nymburk je zapsáno, že parcela č. 1777lI vodní plocha koryto vodního

toku umělé o výměře 163 m2.
Vlastníkem je
BALMED Praha, státní

podnik

Lysolajské údolí15/53, Praha, Lysolaje, 165 00

2.3. Prohlídka

Prohlídka nemovitosti byla provedena dne
2.4. Zadání

12.01.2022

Skutečnosti sdělené zadavatelem majícívliv na přesnost závěru posudku
Zna|ec Ing. arch. Ladislav Oliva byl pověřen zpracovánim oceňovací analýzy obvyklé ceny

pozernku parc.č. 1777lI zapsaného na

2.5. Rozsah odhadu

V

LV ě. l97 katastrálním ízemi Sadská, pro prodcj,

odhadu tržnícenyje hodnota posuzována srovnáváním s prodeji obdobných nernovitostí v danó

lokalitě.

2.6. Definice tržníhodnoty

Obvyklou cenou se pro účelyzákona rozumi cena, která by byla dosažena při prodejích stejného,
popřípadě obdobnélro rnajetku nebo při poskytováni stejné nebo obdobné služby v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni oceněni. Přitom se zvažuji všechny okolnosti, které mají na
cenu vliv. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a urči se porovnáním.

3. NÁLEZ
3.1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat

Název předmětu ocenění: Posudek parc.č. 1777/l
Adresa předmětu ocenění: Sadská
289 12 Sadská
l9'7
Středočeský
Nymburk
sadská
katastrální
sadská
Počet
3 22|
Zák\adni cena stavebního pozemku obce okresu ZCv : 2 329,00 Kčlmz

LV:
Kraj:
Okres:
obec:

území:
obyvatel:

Koeficienty obce
Název koeficientu
01. Velikost obce: 2001 - 5000 obyvatel
02. Hospodrlřsko-správni vjznam obce: Ostatrí obce
03. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného územi
vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. l (mimo Prahu a Bma) v
nejkatšímvymezeném úseku silnice do 10 km včetně
04. Technická infrastruktura v obci: V obcije elektřina, vodovod,
kanalizace a plyn
05. Dopravní obslužnost obce: V obci je železničnízastávka a
autobusová zastávka

06. Občanská vybavenost v obci: Omezená lybavenost (obchod

a

c,

Pi

II
IV
IV

0,80
0,60

I

1,00

II

0,95

[V

0,90

1,01

zdravotní středisko, nebo škola)
Záktadní cena stavebního pozemku ZC

: ZCv * Ot

*

Oz * Or * Oc * 05 * Ou = 965,00 Kč/mz

3.2. Obsah
1

.

Pozemek parc .ě. I'777 /l

4. ZNALECKÝ PosUDEK
4.1. Ocenění cenou ziaštěnou
Oceňovací předpis
Ocenění je provedeno podle zákona č. 1511199'7 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č,
12112000 sb, č.23712004 Sb., č.257/2004 Sb., č.296/2007 sb., č. 188/2011 Sb,, č. 350/20l2 sb.,

č.30312013 Sb., č. 340/20l3 Sb., č.34412013 Sb., č.22812014 Sb., č.22512017 Sb. a č.23712020
Sb. a vyhlášky MF ČR č. 44112013 Sb. ve znění vyhlášky č. 19912014 sb., č. 34512015 Sb., č.
5312016 Sb, č. 44312016 Sb., č. 45'7l20I'7 Sb., č. 188i2019 Sb., ě. 488/2020 Sb. a č. 4241202I Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. l51/1997 Sb.
Index trhu s nemovitými věcmi
Název znaku
1. Situace na dílčímtrlru s nemovitými věcmi: Poptávka nlžšinež
nabídka
2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek

-3-

Pl
I

-0 04

0 00

okolí s vlivem na prodejnost: Negativní - v blízkosti se
I
nachazí prumysl ová zástavba, snižuje prodejnost
Vliv prár,ních vztahů na prodejnost: Negativní - není právně zajištěn I
přístup na pozemek
II
Ostatní neuvedené: Bez dalšíchvlivů - Bez dalších vlivů
povodňové riziko: zóna se zanedbatelnj,rn nebezpečím výskytu
Iv
záplav
Hospodiářsko-správní význan obce: Obce s poětem obyvatel nad 5 III
tisic a všechny obce v okr. Praha - východ, Ptaha západ a
katastrální územi lázeiských míst typu D) nebo oblíbené turistické

3. Změny v

-0 0 5

4.

-0,04

5.
6.
7.

lokality

8. pololra obce: obec vzdálená od hranice zastavěného území
vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 přílohy č. 2 (kromě
Prahy a Bma) v nejkratším vl.rnezeném úseku silnice do l0 krn
včetně
9. Občanská vybavenost obce: Základní lybavenost (obchod a
ambulantní zaíizeni a základní škola)

0,00
1,00
1,00

v

I,02

II

1,00

V případeclr ocenění nemovitých věcí vfmenovanýclr ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy
č.3 oceňovací
Index

trhu

vyhlášky:

5

Ir:

Pe *

Pl

* Ps * P9 * (1

+

PJ:0,887
i=l

'

V ostatních případeclr ocenění nemovibých
Index

trhu

Ir : Pe

věc í je

nak

7 až 9 roven

I

,0:

5

* Pz * Pg * P9 * (1

+
i=l

P):0,870

'

Index polohy
Typ staveb na pozemku pro stanoveni indexu polohy: Inženýrské stavby
č.
Název znaku
1. Druh a účelužitístavby: Druh hlavní stavby vjednotném funkčnímI
celku
2. PŤevažujici zástavba v okolí pozemku: Výrobní objekty
IV
II
3. Možnost napojení pozemku na inženýrskésítě obce: Pozemek lze
napojit pouze na některé sítě v obci
I
4. Dopravní dostupnost: Bez možnosti příjezdu nebo příjezd po
nezpevněné kornunikaci
I
5. Parkovací možnosti: Omezené parkovací možnosti
6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komcrčnívyužitclnosti: II
Poloha bez vlivu na konerčni využiti
7. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy snižujicícenu - ůzký pruh pozemku, I
samostatně nev}užitelný, nutno využítve funkčnímcelku

Index

polohy Ip:

P
0 60
0,00
0,00
-0,02
-0,02

0,00
-0,20

1

Pr *

(l

Pi):0,456

+
i=2

V případech ocenění nemovitých' věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy
č. 3 oceňovací vyhlášky:

-4-

Koeficient pp

: Ir

* Ip

:

0,404

ž 9 roven 1,0:

V ostatních případech ocenění nemovirých věcí j e znak7
Koeficient pp : Ir * Ip = 0,397

1. Pozemek parc.č, í777 lL
Pozemek p.č. 1777l1, vedený jako vodní plocha, koryto vodního toku umělé, výměra l63 m2 v k.ú.
Sadská. Pozemek se nachází v jižníčásti obce Sadská. Podle ÚP se jedná o zahrádkářské plochy.
Přístup na pozemek je možnérealizovat pouze skrze okolní pozemky, které jsou oplocené, na
pozemek není právně zajištěn přístup. Sevemě od pozemku se nachází železničnitrať. Okolí je
tvořeno zahrádkářskýrni koloniemi a prumyslovou zónou.

Ocenění

r

:

lndex trhu s nemovitostmi Ir
Index polohy pozemku

Ip:

0,870

0,456

Jiný pozemek oceněný dle §

9

Přehled použitých jednotkových cen jiných pozernků

Zaííiděli

Koeficienty
'#|;,i}X^
Il!c/m-

lndex

P

Index

T

Upr. cena

Úprava

|

§ 9 odst. 2 - jiné pozenky - skládky, sportoviště, skladové, manipulační, odstavné,

rekreačni plochy
§ 9 odst.

Z

Index trhu

Typ

It

965,- 0,50

Název

koryto vodního
toku umělé, vodní
plocha
Jiný pozemek - celkem
§ 9 odst. 2

Y

0,456

je pro tento typ pozemku roven l.

Parcelní Výměra

.lm)"

clslo

I

1777 l1

163
163

Pozemek parc.č. 1777ll - zjišténá cena celkem

Jedn.

IKč/m2]

220,02

1,000

cena

tKč/m']
220,02

Srážka

Cerra

tKč]

35 863,26

35 8ó3,26
35 863,26

Kč

35 863,30

Kč

4.2. Výsledky analýzy dat
1

.

Pozemek parc .ě.

17'77 /1

Výsledná cena - c€lkem:

35 863,30

Kč

5. ZAVER
Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

-5-

35 8ó0,-

Kč

ZjištěníCOB předmětu znaleckého zkoumání
COB lze charakterizovat jako cenu na aktuální trhu
V současnédobě, ani k datu rozhodnému. nej sou k dispozici porovnatelnó vzorky nernovitých věcí.
neboť pozemek je velice specifický,. Výsledná cena, zjištěná dle cenového předpisu odpovídá tržní
hcrdnotě předmětného pozemku. Pozemky v druhu vodní plocha, koryto vodniho toku se llit
rcalitním trhu rreobchoduji,

Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

l

:

Oceněni pozemku parc.č. |777ll vodní plocha, koryto vodního toku umělé v katastrálním
územíSadská, obec Sadská je provedeno za použitínákladové ceny. Jako pomocný podklad
bylo použito cenového předpisu, vyhl. č,457/2017 Sb., č. l88/2019 Sb. a č. 188/2020 Sb. a č.
42412021Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. l5l/1997 Sb.
'" riarrúirr případě znalec konstatuje, že cena zjištěná zde reálně reprezentuje tržni hodnlllu
předmětného pozemku.

Obwklá cena (tržní)

35 860,-

Kč

Kč

slovy : Třicetpěttisicosnlsetšedesát

Znalec prohlašuje v souladu s § 127a Občanského soudního řádu zák, č, 99l7963 Sb,, že si je
vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.

Y l'raze

ing. arclr. Oliva La<lislav
7.kr,ětIrtr 214 l 53
l49 00 Praha 4
tel. 272 95 36 50

),0.01 .2022

D. Znalecká doložka

Zrralecký posr"rdek j sem podal .iako znalec jmenovaný rozhodIrutím minislra spravedlnosti CS j{ zc
dne 2. l0. 198 1 čj. ZT l 809/81 pro obor stavebnictví - stavební odvětví růzrrá, ekonorn ika. ceny a
oceňováni nemovitosti.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5 l76
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004 / 2022 znaleckóho deniku
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,Í-}mezení vlastnického práva
Nejsou evidována

ádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.
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Nemovatostje V úZemním obvodu, kde státní spráw katastru nemovitostí čR výkonává Katastlalni
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