
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 15/3762/2017 

O ceně ideální polovině pozemkové parcely č. 325/35 v kat.ú. Studánka, obec Pardubice 
k čj. 124 EX 1085/15-70 

 
 
 

 
 
 
 

Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Litoměřice 
Masarykova 679/33 
41201 Litoměřice 

Účel znaleckého posudku: Odhad obvyklé hodnoty  

 k čj.124 EX 1085/15 - 70  

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 
Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 
340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., podle stavu ke dni 
28.4.2017 znalecký posudek vypracoval: 

 Ing. František Machač 
 Žižkova 87 
 533 04 Sezemice 
 telefon: 602 888 625 
 e-mail: MTZnal@cmail.cz 

Počet stran: 7 včetně titulního listu. Objednateli se předává . 

V Sezemicích 28.4.2017 
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A. NÁLEZ 

1. Znalecký úkol 
Odhad obvyklé ceny nemovitostí  pro Exekuční řízení č. 124 EX  1085/15-70: 
 

2. Základní informace 
Název předmětu ocenění: pozemková parcela ú.č. 325/32 
Adresa předmětu ocenění: k.ú Studánka 
 530 02 Pardubice 
Kraj: Pardubický 
Okres: Pardubice 
Obec: Pardubice 
Katastrální území: Studánka 
Počet obyvatel: 89 638 
Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 460,00 Kč/m2 

3. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 25.4.2017 za přítomnosti spolumajitele. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 
- výpis z KN, list vl.č. 11695 pro k.ú.Studánka 
- posouzení na místě vč. posouzení širších souvislostí okolí nemovitosti 
- Vyjádření Magistrátu Města Pardubice k pozemku  p.č. 325/35 
- snímek katastrální mapy  
- Usnesení Ex.úřadu o ustanovení znalce  
- informace z real. trhu 
   

5. Vlastnické a evidenční údaje 
Podle listu vlastnictví je pozemek v podílovém spoluvlastnictví: 
- Trojan Slavomír, r.č. 570624/0386 , bytem Litětiny čp. 110, 533 71 Dolní Roveň 
- Trojan Slavomír, r.č 320428/072,bytem ul. Tichá čp. 114, 530 02 Pardubice 
 

6. Dokumentace a skutečnost 
- na  listě vlastnictví je pozemek p.č. 325/35 vedený jako zahrada a je takto užívaný     
- zaznamenaná  omezení vlastnických práv z   titulu zástavních práv nejsou v ocenění  
  zohledněna  
- nebyly zjištěny žádné další vady či  omezení. 
 
 

7. Celkový popis nemovité věci 
a) umístění pozemku 
Pozemek leží v zástavbě starších rodinných domků v okrajové částí Pardubic,  mezi silniční 
komunikací Dašická ul., a tzv. Studáneckým lesem. Vlastní pozemek je umístěn ve stabilizovaném 
urbanizovaném území ,uvnitř zástavby rodinnými domy a je vymezen místními účelovými 
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komunikacemi ul. Tichá a ul. 28.července.Situace dispozice pozemku je: 
- na hranici s komunikací je dům čp. 114 jako součást pozemku zast.pl.a nádvoří p.č. 134 
- na pozemek zast.pl. a nádvoří p.č. 134 navazuje zahrada p.č. 325/6,    
- na zahradu p.č.325/6  navazuje předmět ocenění, zahrada p.č. 325/35  
 
Uvedené pozemky tvoří pravidelný obdélníkový tvar, hranice těchto pozemků mezi sebou nejsou 
vyznačeny.  
 
Pozemky po levé straně p.č. 325/4 , po pravé straně  p.č. 328/7 a zadní p.č. 328/5 ( západní straně) 
jsou jiných vlastníků a jsou vymezeny oplocením. 
 
b) inženýrské sítě 
    Předmětný pozemek není připojen na na žádnou přípojku, vše by bylo nutné vést z uličních  
    řadů v ul. Tichá 
 
c) Zařazení v územním plánu: 
   Podle platného územního plánu je pozemek zařazen v ploše B ( hlavní užití - bydlení v  
   bytových a   rodinných domech, přípustné využití mimo dalších chaty) 
   Ve zdůvodnění Mag.Města Pardubice je však dále uvedeno,že v daném místě je vyloučeno  
   další umisťování rodinných domů za již vytvořený uliční prostor . 
 
d) přístup na pozemek: 
   Pozemek uvnitř  zástavby,  nemá  samostatný přístup. 
 
e) Pozemek je osázen 3 ks jabloní a1 ks hrušeň, porost bez vlivu na obvyklou cenu   

 

8. Základní pojmy a metody ocenění 
Pro odhad obvyklé  hodnoty je vycházeno: 
- z propočtu podle cenového předpisu, platného k datu ocenění, dle vyhl.Min. fin. .   
  č.1443/2016 Sb. Pozemek je považován za stavební, nezasíťovaný. 
- vzhledem k umístění pozemku,  jeho velikosti, lze velmi obtížně předpokládat zájemce,který  
  by  musel řešit: 
  - účel, s jakým pozemek pořizuje 
  - geometrické vytýčení hranic  
  - přístup na pozemek z veřejné komunikace 
  - připojení alespoň na el.přípojku, případně vodovodní přípojku či vlastní studeň 
  - spoluvlastnictví  
  - jako částku je ochoten vynaložit 

 

9. Obsah znaleckého posudku 
1. p.č. 325/35  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

Oceňovací předpis 
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 
121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 
č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 
Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  

1. p.č. 325/35 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka nižší než 
nabídka - - týká se omezení oceňovaného pozemku  

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy: Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. 
podílu pozemku k jednotce) 

III  -0,01 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 
území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Negativní - - spoluvlastnictví  I  -0,04 
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 
IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 
tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 
lokality 

III  1,00 

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 
obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 
velikosti nad 5000 obyvatel 

V  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) 
služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 
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Index trhu IT = P9 * (1 + Σ Pi) = 0,890 
  i = 1 

Index polohy pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  1,00 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 
Rezidenční zástavba 

I  0,04 

3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce III  -0,05 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci - - za nejsnáze 
II  -0,10 
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řešitelné považuji el. přípojku 
5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská vybavenost obce 
I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Bez možnosti příjezdu motorovým 
vozidlem 

I  -0,08 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD – 
špatná dostupnost centra obce 

II  -0,01 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Nevýhodná pro 
účel užití realizované stavby 

I  -0,01 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - - bez možnosti 

výstavby  
I  -0,15 

 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 + Σ Pi) = 0,640 
  i = 2 

Výpočet indexu cenového porovnání 
Index omezujících vlivů pozemku 
Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně; ostatní orientace 
IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 
4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - - spoluivlastnictví  
- nízká výměra  
- obtížnost přípojení na přípojky  
- nemožnost  výstavby  
- bez samnostatného přístupu   

I  -0,30 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Σ Pi = 0,700 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,890 * 0,700 * 0,640 = 0,399 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]  

Index Koef. 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 2 - stavební pozemek - nezastavěný, určený k zastavění - bez přivedených inž. sítí  
§ 4 odst. 2 - bez sítí  1 460,-  0,399  0,800  466,03 
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Typ Název 
Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m2] 

Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 2 - bez 
sítí 

zahrada 325/35 276,00 466,03  128 624,28 

Stavební pozemek - celkem 276,00   128 624,28 
P.č. 325/35 - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu =  128 624,28 Kč 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 2 

P.č. 325/35 - zjištěná cena =  64 312,14 Kč 

 

 

C. REKAPITULACE 
1. p.č. 325/35  64 312,10 Kč 

Celkem: - celkem: 
 

 64 312,10 Kč 

Věcná břemena váznoucí na majetku  
1. Věcné břemeno dle listiny  0,- Kč 

Věcná břemena váznoucí na majetku - celkem: 
 

 -0,- Kč 

Výsledná cena po odečtení břemen - celkem: 
 

 64 312,10 Kč 

Výsledná cena - celkem:  64 312,10 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  64 310,- Kč 

slovy: Šedesátčtyřitisíctřistadeset Kč 

 
 
 
 

 
D.Vyjádření obvyklé hodnoty  
 
    Propočet podle cenového předpisu v podstatě zohledňuje zásadní  omezení  oceňovaného  
    pozemku na realitním trhu. Zjištěná cena se pohybuje mírně pod úrovni 40 % výchozí,  
    základní ceny pro lokalitu Pardubice.     
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E. Závěr 
  

Obvyklá cena  jedné, ideální poloviny pozemkové parcely p.č.325/35 v kat.ú. Studánka, 
obec Pardubice je výše uvedenými  postupy odhadnuta na  částku  

64 000 Kč. 
slovy:ŠedesátčtyřitisícKč 

     

V Sezemicích 28.4.2017 

 Ing. František Machač 
 Žižkova 87 
 533 04 Sezemice 

. 

F. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové ze dne 
30.5.1994 č.j.Spr 1705/94, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ceny 
a odhady movitých věcí, ceny a odhady strojů a strojního zařízení a odvětví účetní evidence .          
 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 15/3762/2017 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 15-2017. 


