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Í.ÚVOD POSUDKU
Předmětem znaleckého posudkuje stanovení obvyklé ceny (tržní ceny) pozemku puc.č. tI34 twalý
Favni porost o výměře 250 m2. Parcela se nachází mimo zastavěné území Opatovic nad Labem,
katastrální území Pohřebačka. Pohřebačka je vesnice, část obce Opatovice nad Labem v okrese
Pardubice. Nacháaí se asi 1,5 km na severozápad od Opatovic nad Labem. Pozemek parc.č. II34
trvalý narrrrí porost je přístupný z polní cesty. Dle územního plánu Opatovice nad Labem, k.ú.
Pohřebačka je pozemek v izemi přírodní kajinná zeleň. Pozemek je zapsán na LY č, 432 tl
Katastrálního uřadu pro Pardubichý kaj, Katastrální pracoviště Pardubice.
2.1 Podklady pro vypracování posudku
Lšt vlastnictví : 432
List vlastnictví vydal Katastrální uřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.
Informace z katastrů nemovitostí
Kopie katastrální mapy
Cenové indexy ČSÚ
Uzcmniplán
Zilkona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znéní zil<on.ů č. 121/2000 Sb., č. 23712004 Sb., č.
25712004sb.,č,29612007 Sb., č. 188/2011 sb.,č.350/2012 sb., č.303/2013 Sb., č.340/2013 Sb.,
č.344120í3 Sb., ě. 22812014 Sb., č. 225lz0l,7 Sb. a č. 23712020 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013
Sb. ve znění vyhlášky ó. 19912014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č.
457 /2017 Sb., č. 188/2019 Sb. a č. 488i2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni zákona č.
15i/1997 Sb.
Zákon ě.25412019 Sb. v akt, znění věebrě prováděcích lryhlášek č.503/2020, č.504/2020 a
č.505/2020 Sb.

2.2. Vlastnické a katastrální údaje
Podle výpisu z katastru nemovitostí zLY č. 432, který lrydal Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. je zapsáno, že parcela č. 1 l34 trvalý travní porost má výměru
250 m2.
Vlastníkem je
BALMED Praha, státrí podnik Lysolajské údolí l5lí3,Praha, Lysolaje, 165 00

2.3. Prohlídka
Prohlídka nemovitosti byla provedena dn e 0í .I0 .202í

2.4. Zadání
Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závéru posudku
Znalec Lng. arch. Ladislav Oliva byl pověřen zpracovánim oceňovací analýzy obvyklé ceny
pozemku parc.č, 1134 zapsaného na LV č. 432 katastrálnim izemi Pohřebačka, pro prodej, který se
uskuteční formou veřejné dobrovolné dražby.

2.6. Definice tržní hodnoty
Obvyklou cenou §e pro účely zékona rczllmi cena, která by byla dosažena při prodejích stejného,
popřípadě obdobného majetku nebo při poskytováni stejné nebo obdobné služby v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni oceněni, Pňtom se zvažuji všechny okolnosti, které mají na
cenu vliv, avšak do jeji výše se neptomítají vlily mimořádných okolnosti trhu, osobnich 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
\:zer předmětu ocenění:
\:r:sa předmětu ocenění:

Okes:
Obec:
katastrální území
Počet obyvatel:

Pozemek parc.č. 1l34
Opatovice nad Labem
533 45 Opatovice nad Labem
Pardubický
pardubice

Opatovice nad Labem
Opatovice nad Labem
2 598

-.-

Administrativní cena
4. zNALECKÝ PosUDEK

4.1. Ocenění cenou zjištěnou

Oceňovací předpis
Ocenění je provedeno podle zákona č. I5|/I997 Sb., o oceňování majetku ve znéni zákonů č.
12112000 sb, č.23712004 Sb., č.25712004 Sb., č.29612007 sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb.,
č.303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č.344/2013 Sb., č.22812014 Sb., č.22512017 Sb. a ě.237/2020
Sb. a vyhlášky MF ČR č. 44112013 Sb. ve znění r,yhlášky č. 19912014 sb., č. 34512015 Sb., č.
53/2016 Sb., č. 44312016 Sb., č. 45712017 Sb., č. 188/2019 Sb. a č. 488/2020 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zél<ona č. 15 li 1997 Sb.

Ocenění

Zemědělský pozemek oceněný d|e § 6

Yipočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:

Obce s 50-100 tisíci obyv. - území sousedních obcí:
Ce]kol á ilprava ceny:

100,00%
100,00 %

\ázer Parcelní
čís1o

Výměra
Im2]

JC
IKč/m2]

prava

W]
UC

|Kólm2]
Cena
iKč]

ú

::r alí travni porost 1134 3520I 250 8,02 100,00 16,04 4 010,00
Z:mědělskí,pozemek oceněný dle § 6
Ceikem:

Parcela č, 1l34 - zjištěná cena

Administrativní cena
slor y-': Čtlitisícedeset Kč

250 m2 4 010,-

4 010,- Kč
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3.2. Obsah
1. Parcela č. 1134 trvalý travní porost
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OBVYKLÁ CENA (TRŽN0 - porovnávacímetodou
Prodej nemovitostí pozemků v okrese Pardubice nabízené realitními kancelářemi.

1.Parcela č. 1134 trvalý travní porost
,_':irklá cena oceňované nemovité věci pozemku byla vypočtena přímlim porovnánínr cen
.::,,. nál-acích nemovit_ílch věcí pozemků.

1.Popis nemovitosti 330 000 Kč
-t- Kč za m2
,)-ccha pozemku 8 831 m2
\:lizíme k prodeji ideální podíl na parcele tr-valélro travního porostu v katastrálním území
L::išany, v okrese Pardubice.
l.Popis nemovitosti 1 400 000 Kč
_1- Kč za m2
i]t3toyice nad Labem
:..zemek 31 53'7 m2
F.{R-\4Y.CZ nabizi 3,'7 ha úrodnó půdy v Polabí, v katastru obce Opatovice nad Labem.
_l.Popis nemovitosti 78 489 Kč
2- Kč zam2
lrodej zemědělskó půdy, 2907 m2
Tiebosice, okres pardubice

Pozer-rrky převážně omá půda, Třebosice

porovnávací ocenění
Pozemek parc.č. 1134 trvalý travní porost v k.ú. Pohřebačka, obec Opatovice nad
Labem
Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti pozemku
So učet: 37Kčlm2 +37Kč/m2+27Kč/m2 101,- Kčledn.

/3
34 Kč/jedn.
27 Kčfiedn.
37 Kč/jedn,

Administrativní cena

Odhad obvyklé ceny

4 01o,_ Kč

8 500,-Kč

Průměrná jednotková cena:
Minimální jednotková cena:
Maximální jednotková cena
základní cena
Cena za 1m2 pozemku 34 Kč/jedn.

průměrná tržní cena
Pozemek parc.č. 1134 o výměře 250 m2* 34 Kč/m2 8 500,- Kč

KOmentář ke stanovení výsledné ceny - tržní cena oceňovaného pozemku v obci
;c^řebačka je 8 500,- Kč, což je vyšší částka než cena zjištěná podle cenového předpisu. Toto je
:;no umístěnim a charakterem konkrétních oceňovaných pozemků.

Rekapitulace analýzy
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Stanovení obvykIé ceny:
Předmětem ocenění je pozemek parc.č. 7734 trvalý travní porost situovaný v
katastrálním území Pohřebačka, obec Opatovice nad Labem, okres Pardubice. Na
základě předchozích propoďů a úvah s přihlédnutím kvýše uvedené
charakteristice oceňovaného pozemku je odhad tržní ceny t. j. ceny, za kterou je
možno nemovitost v místě a čase zobchodovat stonoveno
porovnávací metodou.

Odhadnutá obvyklá cena celkem
Slovy: osmtisícpětset Kč

8 500,- Kč

V Praze dne 07.I0,2O2t lng. arch. Lad islav Oliva
7 , kvétna 214/53
14900Praha4-Chodov

Znalec prohlašuje v souladu s § 127 a Občanského soudního řádu zák, č.99/1963 Sb,, že si je
vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.

znalecká doložka
J - a ecký pos udek jsem poda l ja ko zna lec jmenovaný rozhod n utím min istra spraved lnosti eSR ze
:-e 2,10.1981 č.j. ZT I8O9 /87 pro obor stavebnictví - stavebníodvětví různá, ekonomika, ceny a

: :: iování nemovitostí.
l^: ecký posudek byl za psá n pod poř. č, 5765 - O1,4 / 2021 znaleckého den íku

]-; ečné účtuji podle připojené likvidace

\ADls l/

i

otisk kulatého razítka
Lá
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lcl, Jlnl opravnenl
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opatovice nad Labem í5754291ú

Pohřebačka í724947]

432

250

parcela katastřu nemovitostí

Ze sou řadnic v SJTSK

trvalý travní porost

i] rŮ

ká republika

. . ];,-,,,, i: ] ,, , ... ,

iD Praha, státní podnik, Lysolajské údolí ],5/53, Lysolaje, 16500 Praha 6

b ochrany nemovitosti

élský půdní íond

m BpEJ

zení Vlastnického práVa

:. rdována žádná omezení.

zaplsy

el,idovány žádné jiné zápisy.

i :::- ., l;;ti LT eýcir byl k nem§r,ltosti zatpsén ee:icr,-y tiriai

je v územním obvodu, kd€ státní spráVu katastru némovitosti ČR VykonáVá Katast|álni Uřae]_pro!a:e]!!.*i:.ii;l.
|..l
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