
ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ
číslo 2939-32/2018

NEMOVITÁ VF.C: Pozemek p.ě. 3360/4 v obci Nové Město na Moravě, katastrální území Nové 
Město na Moravě
Kraj Kraj Vysočina, okres Žd ar nad Sázavou, obei Nové Město na Moravě, k.ú. Nové
Město na Moravě 

Adresa nemovité věci:Nové Město na Moravě.
592 31 Nové Město na Moravě 
Česká republika:
Příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Úřad pro zastupování státu ve věceelt majetkovýc i. IČ: 697971 1 1,
Rašínovo nábřeží 390/42. 128 00 Praha, 
vlastnietví: výhradní

Katastrální údaje :

Vlastník pozemku:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111OBJEDNAVATEL:
Adresa objednavatele: Příkop 1 1,602 00 Brno

ZHOTOVITEL : Ing. Miroslav PETERKA
Adresa zhotovitele: Vírěp. 189, Provozovna Botanická 601/14. 602 00 Brno, 592 66 Vír

telefon: +420 606 725 79le-mail:1C: 604 23 609

i peterka.miroslav@seznam.cz
DIČ: Nemá fax: Nemá:

ÚČEL OCENĚNÍ: Stanovení ceny zjištěné a ceny obvyklé pozemku p.č. 3360/4 včetně 
příslušenství jako podklad pro smluvní přev >d. (ocenění stávajícího stavu)
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OBVYKLÁ CENA 598 130 Kč

Stav ke dni : 27.2.2018 Datum místního še ření: 27.2.2018

Počet příloh: 5Počet stran: 16 stran Počet vyhotovení: 2

Ve Víru, dne 3.3.2018 Ing. Miroslav PETERKA

Ev Č 1816/BZR/2018
ze dnř 8 3 2018 poč listu 16rj UZSVM/BZR'1817/2018

Úřad pro zastupováni státu ve vecerh majetkových
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NÁLEZ
i

Znalecký úkol
Cena obvyklá - obchodovatelná cena. obecná cena. V další části tohoto znaleckého posudku - cena 
obvyklá.
Definice obvyklé ceny dle §2, zákona č.151/1997 Sb. ve znění zákona č.121/2000 Sb.-"obvyklou 
cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dasažena při prodejích stejného, 
popřípadě obdobného majetku, nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu 
vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 
prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumí 
zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 
oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku, nebo službě vyplývající z osobního vztahu k 
nim."
Za cenu obvyklou se považuje při ocenění nemovité věci cena stanovená v takové výši, kterou by 
bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými 
subjekty, po řádném marketingu.
Obvyklá cena předmětné nemovité věci je stanovena k datu její prohlídky, resp. k datu zpracování 
tohoto posudku. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít 
vliv na obvyklou cenu předmětné nemovité věci. Jsou to zejména faktory vnější a vnitřní. Na této 
zásadě je v další části tohoto znaleckého posudku stanovena obvyklá cena předmětné nemovité věci. 
Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.

Podle mezinárodních oceňovacích standardů 1VSC je definována tržní hodnota - "odhadovaná 
částka, za kterou by měl být majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi 
dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci 
jednají informované, rozvážně a bez nátlaku."

Stanovení tržní hodnoty
Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných 
ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihujíc současnou hodnotu majetku. Ta je velmi 
proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního 
hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob 
stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje.

Pro odhad tržní hodnoty se používají tyto oceňovací metody:
Metoda věcné hodnoty
Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena věci snížená o př měřené opotřebení odpovídající 
opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou 
by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu 
opotřebení.
Nepoužito

Metoda výnosová
Tato metoda je založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relati vního rizika investice". 
Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, 
aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovité věci.
Nepoužito není pronajímáno

Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací)
Metoda je založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné
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minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak hodnotu 
samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku.
Ocenění nemovitosti (nemovitosti včetně pozemku) porovnávacím způsobem jako celku je 
provedeno s obdobnými srovnávacími nemovitostmi pomocí rozlišovacích znaků-kritérií. Jednotlivé 
koeficienty porovnávacích kritérií vyjadřují, kolikrát je z hlediska vlivu na cenu každý
srovnávací objekt lenší (horší) než oceňovaný objekt. Oceňovaný objekt má tedy index vždy roven 
1,00. Pro výběr srovnávacích obdobných objektů byla použita databáze znalce, tvořená dlouhodobě 
sledovanými informacemi o příslušném trhu nemovitostí získávaných zejména ze zdrojů 
realizovaných prodejů, dlouhodobou spoluprací s realitními agentuiami a ze zdrojů zveřejňovaných 
v realitních periodikách. Cena zjištěná porovnávacím způsobem sloužící jako podklad odhadu 
obvyklé ceny, je pak jednak cena průměrná, jednak cena stanovená cenovým porovnáním ve vztahu 
příslušného vzorce.
Cena požadovaná (prodejní cena) u jednotlivých srovnávacích objektů je podle jejich cenového 
vývoje a míry (váhy) informací sledovaných znalcem redukována v intervalu 0,60-1,00, přičemž 
index 1,00 vyjadřuje jistotu realizované ceny.

Přehled podkladůi

Výpis z katastru nemovitostí pro Katastrální území Nové Město na Moravě, obec Nové město na 
Moravě, okres Žďár nad Sázavou, list vlastnictví číslo 60000 vyhotovený bezúplatně dálkovým 
přístupem pro účel: Správa majetku, č.j. BZ/1070/2017 pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových dne 14.2.2018

Snímek katastrální mapy pro katastrální území Nové Město na Mon.vě v měřítku 1:1000

Fotodokumentace zajištěná znalcem

Geodetické pomůcky:
1 .Pásmo délky 50 m plastové BMI, geodetické cejchované
2. Měřicí lať výsuvná délky 7 m SOKKIA
3. Pásmo výsuvné ocelové dělené po 1 mm, délky 5m 
4.Optický dálkoměr LEICA

Technická literatura znalce:
1. Zákon číslo 151/1997 Sb., v úplném znění
2. Vyhláška číslo 457/2017 Sb., v úplném znění
3. Vyhlášky 443/2016 Sb., v úplném znění
4. Vyhláška 53/2016 Sb., v úplném znění
5. Vyhláška 345/2015 Sb., v úplném znění
6. Předpisy pro oceňování nemovitostí, vydané VUT Bmo-Ústav soudního inženýrství.
7. Oceňování nemovitostí, díl I. a II. vydané VUT Brno-Ústav soudního inženýrství
8. Teorie oceňování nemovitostí, díl 1. a 2. Doc. Ing. Albert Bradáč
9. Stavební zákon a předpisy související v platném znění
10. Občanský zákoník v platném znění

Místopis
Nové Město na Moravě je město v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina, 10 km východně od
Žďáru nad Sázavou, na jižním okraji Žďárských vrchů, které patří do rozsáhlého chráněného území. 
Oceňovaný pozemek parcelní číslo 3360/4 je součástí vodní plochy přírodního koupaliště-rybník na 
říčce Bobrůvka. Přístup je zajištěn v první části po místní zpevněné komunikaci vybudované k 
zástavbě rodinných domků v lokalitě Nad Městem a dále po místní nezpevněné komunikaci vedoucí 
k vodní ploše rybníka-přírodní koupaliště, kde je možnost omezeného parkování.
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BUDOUCÍ STAVSOUČASNY STAV
□ průmyslová zóna
□ nákupní zóna

□ bytová zóna
□ ostatní

Přípojky: □ / □ voda □/□kanalizace □ / □ plyn
veř. / vl. □ / □ elektro □ telefon

□ průmyslová zóna
□ nákupní zóna

Okolí: □ bytová zóna
□ ostatní

Přípojky: □ / □ vnda □/□kanalizace □ / □ plyn 
veř./vl. □ /□eLktro

Okolí:

□ telefon

□ autobus
□ silnice ll.JIl.tř.

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): 
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): 
Poloha v obci:

□ MHD
□ dálnice/silnice I. tř. 
okrajová část - ostatní

□ železnice

□ zpevněná komunikace lil nezpevněná komunikacePřístup k pozemku

Celkový popis
A) Cena zjištěná:
1. Pozemek parcelní číslo 3360/4:
Předmčtem ocenění je pozemek parcelní číslo 3360/4 dle Listu vlastnictví číslo 60000 pro Katastrální 
území Nové Město na Moravě, obec Nové Město na Moravč, okres Žďár nad Sázavou o celkové 
výměře 5 590,00 m2.
Pozemek parcelní číslo 3360/4 o celkové výměře 5 590,00 m2 je tile Listu vlastnictví číslo 60000 
klasifikován jako vodní plocha, způsob využití vodní nádrž umělá, způsob ochrany: chráněná 
krajinná oblast, II.-IV. zóna.
Evidenční stav dle místního šetření znalce souhlasí se skutečností. Pozemek parcelní číslo 3360/4 je 
součástí umělé vodní plochy-přírodní koupaliště na říčce Bobrůvkt. Okolí vodní plocha je tvořeno 
trvalými travními porosty a při říčce Bobrůvka lesním pozemkem.
1. Pozemek parcelní číslo 3360/4 je situován v rozsáhlé chráněné krajinné oblasti v II.-IV. zóně
2. Přístup k pozemku je veřejně zajištěn
3. Pozemek v nezastavěném území obce
4. Na oceňovaném pozemku se nevyskytují žádné vodohospodářské stavby
5. Příslušenství pozemku-trvalé břehové porosty jsou oceněny samostatně

2. Trvalé porosty:
Břehové porosty pozemku parcelní číslo 3360/4 v tomto složení: 
olše vzrostlá 
olše malá 
bříza bělokorá

7 ks bříza malá 5 ks
listnaté keře6 ks

3 ksm
Veškeré listnaté stromy bez základní údržby s poškozeným kmenem a kořenovými náběhy vlivem 
kolísání vody, částečná hniloba, houbovité napadení.

B) cena obvyklá:
1. Pozemek parcelní číslo 3360/4:
Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací)
Metoda je založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobn /mi, jejichž ceny byly v nedávné 
minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak hodnotu 
samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku.
Ocenění nemovitosti (nemovitosti včetně pozemku) porovnávacím způsobem jako celku je 
provedeno s obdobnými srovnávacími nemovitostmi pomocí rozlišovacích znaků-kritérií. Jednotlivé 
koeficienty porovnávacích kritérií vyjadřují,, kolikrát je z hlediska vlivu na cenu každý
srovnávací objekt lepší (horší) než oceňovaný objekt. Oceňovaný objekt má tedy index vždy roven 
1,00. Pro výběr srovnávacích obdobných objektů byla použita databáze znalce, tvořená dlouhodobě 
sledovanými informacemi o příslušném trhu nemovitostí získávaných zejména ze zdrojů 
realizovaných prodejů, dlouhodobou spoluprací s realitními agentuiami a ze zdrojů zveřejňovaných
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v realitních periodikách. Cena zjištěná porovnávacím způsobem sloužící jako podklad odhadu 
obvyklé ceny, je pak jednak cena průměrná, jednak cena stanovená cenovým porovnání ve vztahu 
příslušného vzorce.
Cena požadovaná (prodejní cena) u jednotlivých srovnávacích objektů je podle jejich cenového 
vývoje a míry (váhy) informací sledovaných znalcem redukování v. intervalu 0,60-1,00, přičemž 
index 1,00 vyjadřuje jistotu realizované ceny.

Porovnatelné nemovité včci-vodní plocha, způsob využití vodní nudrž umělá se běžně v realitním 
trhu neobchoduje. Teto typ pozemků je soustředěn převážně ve vlastnictví správců povodí (Povodí 
Moravy s.p.) a ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. Tyto organizace informace neposkytují. V omezené míře 
ve vlastnictví obcí a fyzických osob. Výběr pozemků typu vodní plocha nelze omezit na příslušný 
region. Znalec využil nabízený realitní trh obdobných nemovitých věcí v širším okruhu území ČR, 
neboť ceny těchto typů nemovitostí nejsou vázány na příslušný region.

RIZIKA

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou
Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 
Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace

NE
NE

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou
Nemovitá věc není situována v záplavovém územíNE

Ostatní rizika: nejsou
Nemovitá věc není pronajímánaNE

OBSAH

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu
1. Pozemek p.č. 3360/4
2. Trvalé porosty

jObsah tržního ocenění majetku
1. Hodnota pozemků

1.1. Pozemek p.č. 3360/4

OCENENI

Ocenění prováděné podle cenového předpisu
Adresa předmětu ocenění: Nové Město na Moravě 

592 31 Nové Město na Moravě 
60000
Kraj Vysočina 
Žďár nad Sázavou 
Nové Město na Moravě 
Nové Město na Moravě 
10 110

LV:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Počet obyvatel:
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 601,00 Kč/m2
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Koeficienty obce 
Název koeficientu v

Pí

01. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel
02. Hospodářsko-správní význam obce: Katastrální území lázeňských 

míst typu A a obce s turistickými středisky národního významu nebo 
obce s významnými turistickými cíli

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

04. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, 
kanalizace a plyn

05. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka a 
autobusová zastávka

06. Občanská vybavenost v obci: Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, škola a školské zařízení, pošta, 
bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)

I 0,95
I 0,95

1,00

I 1,00

0,95II

1,00I

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * 0| * O? * O3 * O4 * O5 * 06 = 515,00 Kě/m2 

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. I 88/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 
340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF ČR 
č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., ó. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb. a 
č. 457/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 1;> 1/1997 Sb.

1. Pozemek n.č. 3360/4
Ocenění

Pozemek rybníků, nádrží a ostatních vodních ploch oceněný dle § 8
Přehled použitých jednotkových cen pozemků

Zákl. cena 
[Kč/m2]

Upr. cena 
[Kč/m2]Koeficienty Index P Index T ÚpravaZatřídění

§ 8 odst. 3 b)- pozemky rybníků a malých vodních nádrží v nezastavěném území obce
515,- 0,07 1,00 36,05

Cena
§ 8 odstavec 3 b)

Parcelní Výměra Srážka Jedn. cena 
čísloTyp Název [m2] [Kč/m2]% [Kč]

3360/4 36,05 201 519,50§ 8 odstavec 3 b) vodní plocha 5 590
Pozemek rybníků nádrží a ostatních vodních ploch - celkem 5 590 nr 201 519,50

201 519,50 KčPozemek p.č. 3360/4 - zjištěná cena
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2. Trvalé porosty

Okrasné rostliny: příloha č. 39.
Stáří Počet / Výměra 

Upr. cena Cena 
| Kč /jcdn. |

Název
Typ Jedn. cena |Kč / Úpravy [°A \ 

jedn. 1_________________ [Kčl
7.00 ks

2 016.- 14 112.-
6.00 ks

20 rokůolše šedá na pozemku p.č.: 3360/4 
Listnaté stromy 1

olše šedá na pozemku p.č.: 3360/4 
Listnaté stromy I

bříza bělokorá na pozemku p.č.: 3360/4 
Listnaté stromy I

bříza bělokorá na pozemku p.č.: 3.360/4 
Listnaté stromy 1

běžné keře na pozemku p.č.: 3360/4 
Listnaté keře opadavé a 
stálezelené 1

- 80 %10 080.-
10 roku

602 3 612 
3.00 ks

- 80 %3 010.-
20 roku

6 048.-2 016.-10 080.- - 80 %
10 roků 5.00 ks

602 3 010.-3 010.- - 80 %
5 roku 25.00 ks

38.- 950.-- 80 %190.-

Součet: 27 732
1.500Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): 

Koeficient polohy K? (příl. č. 20)
*
+ 1.000

Celkem - okrasné rostliny 41 598.- Kč

Trvalé porosty - zjištěná cena 41 598,- Kč

Tržní ocenění ma jetku

1. Hodnota pozemků

1.1. Pozemek n.č. 3360/4
Porovnávací metoda

Přehled srovnatelných pozemku:
Název: Prodej rybníku (vodní plochy) 7 571 m‘
Lokalita: Smilkov. okres Benešov*
Popis: 1. Nabízený prodej:

Rybník v k.ú. Smilkov. 7.571 m2. v blízkosti obce. s ybí násadou, středně zabahnčn. 
projekt na rekultivaci je zpracován a je kupujícímu k dispozici. Přístup po obecní cestě 
na hráz.

Koeficienty':
redukce pramene ceny - Nabízená inzerce 
velikost pozemku - 
poloha pozemku - 
dopravní dostupnost - 
možnost zastavění poz. - 
intenzita využití poz. - 
vybavenost pozemku - 
úvaha zpracovatele oceněríT- 

Cena 
I Kč j 

803 000

0.95
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00

Jednotková cena Koeficient
JC [ Kč/nr 1 

106.06

Výměra 
f nr ]
7 571

Upravená JC. 
L Kč/nr ]

100,76
K(

0.95
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Prodej rybníku (vodní plochy) 17 715 nr 
Lokalita: Lipoltice - Sovoluská Lhota, okres Pardubice 
Popis:

Název:

2. Nabízený prodej:
Naše společnost Vám nabízí k prodeji malé soukron é sádky. Jedná se o prodej 6-7 
rybníčků, které mčl majitel jako koníček (chov a pastování ryb). Rybníky jsou 
bagrované a mají většinou písčité dno, sádky jsou i avzájem propojeny potrubím a 
jednotlivými stavčdly se voda propouští z jednoho do druhého samovolné. Přítok je 
bohatý i v obdobích sucha. K sádkám se dostanete pro vlastní příjezdové zpevnčné 
cestč. Dále k pozemkům náleží lehce svažitý lesní pozemek se skálou s výhledem do 
zdejších pastvin. K pozemkům není přivedena El.(lze dovést).

Koeficienty:
redukce pramene ceny - Nabízená inzerce
velikost pozemku -
poloha pozemku -
dopravní dostupnost -
možnost zašla včil í poz. -
intenzita využití poz. -
vybavenost pozemku -
úvaha zpracovatele ocenční - '

Cena

0,95
1,00
1,00
1,00
1.00

4 1.00
1,00
1.00

Jednotková cena Koeficient
JC [ Kč/m2 ]

123,62

Výměra 
f nr ] 
17 715

Upravená JC. 
| Kč/m2 ]

117,44
I Kč |

2 190 000
K(

0,95

Název: Prodej rybníku (vodní plochy) 13 610 nr
Lokalita: Mělnická, Mělnické Vtelno - Vysoká Libeň 
Popis: 3. Nabízený prodej:

Dovolujeme si Vám exklusivně nabídnout k prodeji rybník, nebesák nacházející se u 
obce Mělnické Vtelno. Vodní plocha má celkovou výměru cca. 2.000 m2. Celková 
výměra pozemků určených k prodeji je 13.610 nr. Vodní plochu lze ještě dále zvětšit 
odbagrováním dalšího navazujícího pozemku. Drobt"é zařízení k rekreaci a trávení 
volného času. K nemovitosti vede obecní polní cesta.

Koeficienty:
redukce pramene ceny - Nabízená inzerce 
velikost pozemku - 
poloha pozemku - 
dopravní dostupnost - 
možnost zastavění poz. - 
intenzita využití poz. - 
vybavenost pozemku - 
úvaha zpracovatele ocenční - 

Cena

0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Jednotková cena
JC [ Kč/m2 ]

105,00

Upravená JC. 
f Kč/m2 ] 

99,75

KoeficientVýměra 
f nr ]
13 610

[Kč]
1 429 050

Ke
0,95
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Prodej rybníku (vodní plochy) 39 016 m‘Název:
Lokalita: Batelov - Rácov, okres Jihlava

4. Nabízený prodej:
Prodej rybníku o rozloze 37 496 nr v Rácově u Bat.dova Ve výhradním zastoupení 
nabízíme k prodeji rybník o rozloze 37 496 nr s navazi jícím pozemkem (ostatní plocha 
1520 nr) v překrásné přírodě Vysočiny. Nabízené nemovitosti se nachází v 
katastrálním území Rácov s bezproblémovým přístupem z místní obecní komunikace. 
Rybník o výměře vodní plochy 37 496 nr byl v ri ee 2007 odbahněn. Společně s 
rybníkem se prodává id. 1/2 navazujícího pozemku, který je využíván rybáři k 
rybolovu.
Rybník je ideální i pro sportovní rybolov.

Popis:

Koeficienty:
redukce pramene ceny - Nabízená inzerce 
velikost pozemku - 
poloha pozemku - 
dopravní dostupnost - 
možnost zastavění poz. - 
intenzita využití poz. - 
vybavenost pozemku - 
úvaha zpracovatele ocenění - 

Cena

0.95
1.00
1.00
1.00
1.00&
1.00
1.00
1.00

Jednotková cena 
JC | Kč/m2 ]

102.50

Koeficient Upravená JC.
[ Kč/m2 J

97,38

Výměra
í m2 |

39 016
I Kč]

3 999 000
K(

0.95

Prodej rybníku (vodní plochy) 18 285 m*
Lanžhot. okres Břeclav
5. Nabízený prodej:
Exklusivně nabízíme k prodeji rybník v katastru obce Lanžhot. stojatá voda. Přítok i 
odtok lze dobudovat. Rybník se nachází v bezprostřední blízkosti obce. vhodný ke 
komerčnímu využití. Oáza pro milovníky nedotknuté přírody. Dostupnost polní cestou, 
navazující na místní komunikaci. V obci Lanžhot je plná občanská vybavenost. 
Vzdálenost do okresního města Břeclav 3 km.

Název:
Lokalita:
Popis:

Koeficienty:
redukce pramene ceny - Nabízená inzerce 
velikost pozemku - 
poloha pozemku - 
dopravní dostupnost - 
možnost zastavění poz. - 
intenzita využití poz. - 
vybavenost pozemku - 
úvaha zpracovatele ocenění - 

Cena
r kč i

2 300 000

0.95
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00

Jednotková cena Koeficient
JC | Kě/m2 ]

125.79

Upravená JC.
f Kč/m2 ]
119,50

Výměra
[m2] 
18 285

K<
0.95

106,97 Kč/m2Zjištěná průměrná jednotková cena

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemku
Vypočítaná jednotková cena pozemku parcelní číslo 3360/4 byla ze zkušeností znalcem 
zaokrouhlena.
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Druh pozemku Parcela ě. Výměra Celková cena 
pozemku | Kč] 

598 130 
598 130

Jednotková cena 
| K č/m21I '»21

vodní plocha
Celková výměra pozemku

3360/4 5 590
5 590 Hodnota pozemku 

celkem

107.00

REKAPITULACE OCENENÍ

Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:
1. Pozemek p.č. 3360/4
2. Trvalé porosty

201 519.50 KČ 
41 598.- Kč

243 117,50 KčVýsledná cena - celkem:

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:
slovy: Dvěstěětyřieeltřitisícjednoslodvacet Kč

243 120,- Kč

*4
Cena zjištěná dle cenového předpisu 

243 120 Kě
slovy: DvěstěětyřiccUřitisicjednostodvaccl Kč

Rekapitulace tržního ocenění majetku
1. Hodnota pozemku

1.1. Pozemek p.č. 3360/4 598 130.- Kč

598 130 KčHodnota pozemku

Obvyklá cena 

598 130 Kč
slovy: Pětseldcvadesátosintisiejednostotřicet Kč

/prací wino proaramem NKMI.xpross AC. verze: 3.9.4

Závěr
Obvyklá cena nemovité včci-pozemku parcelní číslo 3360/4 v obci Nové Město na Moravě, 
katastrální území Nové Město na Moravě včetně příslušenství i trvalé porosty) byla stanovena 
porovnávací metodou nabízených prodejů pozemku v širší lokalitě 
obchodování s obdobnými nemovitostmi s použitím redukčních indexu. Porovnatelné nemovité věci 
jsou použity z vlastní udržované databáze a ve spolupráci s realitními kancelářemi, se kterými úzce 
spolupracuji. Obvyklá cena vyjadřuje názor znalce na danou nemov tou věc.
Ve Víru 3.3.2018 " ' Y

z důvodu omezeného

Ing. Miroslav PETKRli
A

Vír čp. 189. Provozovna Botanická 601/14. 602 00 Brno 
592 66 Vír
telefon: +420 606 725 791 
e-mail: peterka.miroslavT/ seznam.cz
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Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmei ováný rozhodnutím Krajského 
soudu v Brnč ze dne 11. prosince 1995, č.j. Spr. 2580/95, pro základní obor 
stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, ekonomika, ceny a odhady se 
specializací nemovitosti. V návaznosti na ust. §127 a) Občanského soudního řádu 
(zákon č.99/1963 Sb. v platném znění) znalec tímto prohlašuje, že si je vědom 
následků podání vědomě nepravdivého znaleckého posudku._________________

Znalecká
doložka:

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2939-32/2018 znaleckého deníku.

SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH

Podklady a přílohy počet stran A4 příloze
Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 60000 
Kopie katastrální mapy 
Fotodokumentace ze dne 27.2.2018

2
1
2

O

-11 -



!

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav evidovaný k datu ; í. 02, .101 8 Od: 55: 0.'

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro učet Správu majetku. č j BZR/1070/2017 pro Úřad pro zastupováni státu
vo věcech majetkových

CZ0635 Ždár nad Sázavou 596.Í30 Nové Město na Moravě
60000K-tr . uzemi : 706418 Nove Město na Moravě :

V kat .^tížemi jsou pozemky voděny v 3 o dno či nelnu řadé

f 1 vrtěny l odiu.■ tr ik, :ionr i i íka: ormy

Vlast nick<
Česka republika

pra v o
00000001-001

Příslušnost hospodařit 3 major kom státu
Úřad pro zastupováni statu ve věcech majetkových. 
Rasinovo nábřeži 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

69797111

B Nemovitosti 
Pozemky 

Parcela "{' 1 isob ochrany___

chráněná krajinná 
oblast

Vyměř . ímP j_ Pru:: pozemku Pyuo.'h využit:

5590 vodni plocha vodni nádrž 
umělá

3360/4

II.-IV.zóna

Ji r.,. plava - Bez zápisu2 -
mezení vlastni :kéh prá\ra - Bez zápisu

Jíra- apir.y

Typ vztahu 
Oprávněni prc

o Změna číslováni parcel
neméřickym náčrtem ZPMZ 1836

Z-5706/2004-7143360/4Parcela:

Bez zápisuPlomby a upozorncm

’ . ] tituly a :: ne poeiklady cap,u

. j - i i ru>

o Pozemková kniha vložka 24/ Postupni smlouva ze dne 13.10.1954 a přidělová listina ze 
dne 12.4.1957,čd.374/57.

Z-15102053/1974-747

hč rč . 00000001-001
POLVZ:2053/1974

Pí o: Česká republika
o Zápis o předáni majetku státu (§ 19 odst. 1 zák.č.219/2000 Sb.) EO-23/11524/SVSL/13 
dne 09.06.2017. Pravni účinky zápisu ke dni 15.06.2017. Zapiš proveden dne 16.06.2017.

Z-2334/2017-714 
RČ/IČO: 69797111

ze

t
Pro: Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových, Rašinovo 

nábřeži 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

(liPEJ) parcelám - Bez zápisuVztah bonít t půdr k jickýc eonotok

ntátni správu « < * 
4tč {.ibl ClAO i'tli

li v -:iu. nun-'Zr
Kula:* r «-n. :ad «>; ,

( rtaliu
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav evidovaný k datu J l.02.2018 06:55:

kr< : : CZ0635 Zdar nad Sázavou 
ra* . ur.'-mi : 706418 Nove Město na Moravě

t • : 596230 Nove Město na Moravě
L;nt vldíitr.iirr.vi: 60000

V kat. území jsou pozemky voděny v }odne čiselnu řadě

sou v uzemním ok vodu, ve kterém výkon ■ > tátr pi kat ti net
Katastrální úřad pro Vysočinu, Kata3tralni pracoviště Zdar nad Sázavou, kód 714.
Nvriov. tost /

.*14.02.2018Vyhotoví 1:
\*ský úi.ut .omómóřirký ,i katastrální

:
sen

' 11 v Uír*.%r,-Jp

li úřad nro v
-r.fi

,iva Kňr 
Z dli nad £*'■

• 4 •vyk >ru*v* .-n.ttl.l mv- <rrrt

!■>., h'i i -j r :

:> Iran..
Katastr

Var,
pr :cv-

0
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Břehové trvalé porosty-olše
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1
Břehové trvalé porosty-bříza. keře

i

-

i

Celkový pohled
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