
                                                                                                                                        

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ 
OBVYKLÉ

číslo 1574-7-2018

NEMOVITÁ 
VĚC:

Pozemky dle L.V. č. 105

Katastrální údaje : Kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Třeboradice
Adresa nemovité 
věci:

Třeboradice, Praha 9, 196 00 
Třeboradice, Praha 9

Vlastník pozemku: Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu, Státní statek hl. m. Prahy  "v 
likvidaci", Turnovského 497/2, 11000 Praha 10, Strašnice, vlastnictví: výhradní

OBJEDNAVATEL: Státní statek hl. m. Prahy  "v likvidaci"
Adresa objednavatele: Turnovského 497/2, 110 00 Praha 10, Strašnice

ZHOTOVITEL : J I Ř Í   K O P E C K Ý,  soudní   znalec  v oboru                     
EKONOMIKA, CENY a  ODHADY nemovitostí

Adresa zhotovitele: Meinlinova 312/25, Praha 9,
Koloděje 190 16

ÚČEL OCENĚNÍ: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu)
Převod vlastnického práva

       

OBVYKLÁ CENA 22. 000,- Kč

Stav ke dni : 30.1. 2018 Datum místního 
šetření: 

30.1. 2018

Za přítomnosti: majitele
Počet stran: 9 stran  Počet 

příloh:
0 Počet 

vyhotovení: 
2

V Praze dne,  6.2. 2018 Jiří Kopecký
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NÁLEZ

Znalecký úkol

Předmětem ocenění jsou pozemky dle L.V. č. 105, parc. č. 414/6, 414/8, 414/9, 418/3 a 419/7,  které 
jsou  vedené jako zastavěná plocha a nádvoří u  Katastrálního úřadu  pro hlavní město Prahu, 
katastrální území Třeboradice,  obec Praha,  hlavní město Praha.  Jedná se o pozemky,  které jsou 
zastavěny dálkovým teplovodním potrubím, které vede z Třeboradické teplárny do Prahy. Jedná se 
tedy o pozemky dlouhého úzkého tvaru k jinému účelu nevyužitelné. Potrubí vede přes zemědělské 
plochy, které jsou zemědělsky využívané.  

Přehled podkladů

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 105 ze dne 5.2. 2018

Kopie katastrální mapy

Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. 

Informace poskytnuté objednavatelem posudku

Cenová mapa stavebních pozemků hl. m. Prahy

Objednávka posudku

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV
Okolí:  bytová zóna ■ průmyslová 

zóna
Okolí :  bytová zóna  průmyslová 

zóna
 ostatní  nákupní zóna  ostatní  nákupní zóna

Přípojky
:

 /  voda   /  kanalizace   /  plyn  Přípojk
y:

 /  voda   /  kanalizace   /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro   telefon veř. / 
vl.

 /  elektro   telefon

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): ■ MHD  železnice ■ autobus
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  dálnice/silnice I. tř. ■ silnice 
II.,III.tř. 
Poloha v obci: širší centrum - smíšená zástavba
Přístup k pozemku ■ zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace
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Celkový popis

Předmětem ocenění jsou pozemky dle L.V. č. 105, které jsou  vedené jako zastavěná plocha a 
nádvoří u  Katastrálního úřadu  pro hlavní město Prahu, katastrální území Třeboradice, obec Praha, 
hlavní město Praha. Jedná se o pozemky, které jsou zastavěny dálkovým teplovodním potrubím, 
které vede z Třeboradické teplárny do Prahy. Jedná se tedy o pozemky dlouhého úzkého tvaru k 
jinému účelu nevyužitelné. Potrubí vede přes zemědělské plochy, které jsou zemědělsky využívané.  
Ve smyslu odst. 5 §9 zákona 151/1997Sb. se jedná o pozemky, které nejsou v souladu se stavem 
uvedeným v katastru nemovitostí, ve skutečnosti se jedná o pozemky hospodářsky ani komerčně 
nevyužitelné a jako takové oceněny dle § 9 odst. 5 vyhl. č. 457/2017Sb.   

RIZIKA

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou
NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí
NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc)
NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací
NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace

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

Ostatní rizika: nejsou
NE Nemovitá věc není pronajímána
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OCENĚNÍ

Ocenění prováděné podle cenového předpisu
Název předmětu ocenění: Pozemky dle L.V. č. 105
Adresa předmětu ocenění: Třeboradice, Praha 9

102 00 Třeboradice, Praha 9
LV: 105
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Katastrální území: Třeboradice
Počet obyvatel: 1 280 508

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., 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., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 
Sb. a č. 457/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

1. Pozemky dle L.V. č 105

Ocenění

Jiné pozemky oceněné dle § 9

Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků

Zatřídění
Zákl. cena
[Kč/m2]  

Koeficienty
Index 

P
Index 

T
Úprav

a
Upr. cena
[Kč/m2] 

§ 9 odst. 5 - jiné pozemky - hospodářsky nevyužitelné pozemky
§ 9 odst. 5 7,91 0,25 40 % 2,77

Typ Název
Parcelní 

číslo
Výměra

[m2]

Jedn. 
cena 

[Kč/m2]

Srážka Cena
[Kč]

§ 9 odst. 5 zastavěná plocha 
a nádvoří

414/6 475 2,77 1 315,75

§ 9 odst. 5 zastavěná plocha 
a nádvoří

414/8 1 368 2,77 3 789,36
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§ 9 odst. 5 zastavěná plocha 
a nádvoří

414/9 14 2,77 38,78

§ 9 odst. 5 zastavěná plocha 
a nádvoří

418/3 234 2,77 648,18

§ 9 odst. 5 zastavěná plocha 
a nádvoří

419/7 159 2,77 440,43

Jiné pozemky - celkem 2 250 6 232,50

Pozemky dle L.V. č 105 - zjištěná cena = 6 232,50 Kč

Tržní ocenění majetku

1. Hodnota pozemků

1.1. Pozemky dle LV 105

Porovnávací metoda

Přehled srovnatelných pozemků:

Název: Prodej pole 122 069 m2
Lokalit
a:

Za Školkou, Praha - Satalice

Popis: Exklusivní nabídka prodeje ideální poloviny pozemků vedených v KN v druhu 
ostatní plocha, orná půda a zahrada. Nacházejí se na severním až severovýchodním 
okraji k.ú. Satalice v návaznosti na zastavěné území.Jedná se o ideální polovinu 
souboru pozemků z celkové výměry 244 139 m2, což činí 122 069 m2. 

1)Pozemky ost. ploch jsou rovinaté a na hranici zastavěného území.Jsou využívány 
jako účelové komunikace nebo jejich součásti v území. Zčásti jsou úz. plánem 
zahrnuty k budoucímu účelu jako přírodní sportoviště apod.

2) Orná půda - pozemky využívané k zemědělské výrobě. Oceněny jsou s ohledem 
na úz. plán.

Největší pozemky - 64 431 m2, 61 726 m2, 42 000 m2, atd....(id 1/2).

V okrajových čtvrtích hl.m. Prahy jsou zachovány lokality s ponechaným využitím 
pozemků jako orná půda. Výhledově jsou části těchto území územním plánem 
určeny k využití jako rekreační plochy, plochy pro sport v přírodě, popř. 
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odpočinková zeleň, pozemky k možnému zřizování komerčních a obchodních zon, 
popř. skladových areálů.Pozemky na sebe navazují, tvoří celistvou půdu od vzletové 
letištní dráhy směrem k vilové zastavěné lokalitě.

Jde o výhodnou investici, cena stanovena znalcem v r. 2008 v rámci vypořádání 
dědictví.

Koeficienty:
redukce pramene ceny - 0,85
velikost pozemku - 1,00
poloha pozemku - 0,90
dopravní dostupnost - 1,00
možnost zastavění poz. - 0,25
intenzita využití poz. - 0,60
vybavenost pozemku - 0,80
úvaha zpracovatele ocenění - 1,00

 

 

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ]

14 000 000 122 069 114,69 0,09 10,53

Název: Prodej pole 215 000 m2
Lokalit
a:

Praha 9 - Praha 19

Popis: Exklusivní nabídka prodeje orné půdy a ostatních ploch v atraktivní lokalitě Prahy 9 
- Kbely, Satalice, Vinoř. Jedná se o ideální 1/2 souboru pozemků z celkové výměry 
332 000 m2, což činí 166 000 m2. Jde o výhodnou investici, neboť některé pozemky 
se nacházejí v těsném sousedství bytové zástavby a inž. sítí. Cena byla stanovena 
dle znaleckých posudků pro dědické řízení v r. 2008. Pozemky k.ú. VINOŘ (35 000 
m2) jsou využívány k zemědělské výrobě, s výhledem smíšeného využití úz. plánu 
jako součást pražského silničního okruhu. Pozemky k.ú. SATALICE (122 000 m2 - 
CELISTVÁ PLOCHA)) jsou vedené v KN jako ost. plocha, orná půda a zahrada. 
Jsou zahrnuty do úz. plánu s využitím ploch jako zeleň, přírodní sportoviště, 
rekreační a sportovní plochy, orná půda. Pozemky navazují na zastavěné 
území(vilovou zástavbu). Pozemky k.ú. KBELY ( 8 000 m2) vedené jako orná půda, 
v sousedství letiště, sítě v ul. Trabantská. Zahrnuty do úz. plánu s využitím ploch 
jako orná půda s doplňkovým funkčním využitím pro drobné vodní plochy, 
zeleň,cyklistické stezky, pěší komunikace. Znaleckým posudkem byla stanovena 
cena ideální poloviny těchto pozemků na 22,7 mil. Kč.Tyto nemovitosti jsou 
výhradně nabízeny naší RK.

Koeficienty:
redukce pramene ceny - 0,85
velikost pozemku - 1,00
poloha pozemku - 0,95
dopravní dostupnost - 1,00
možnost zastavění poz. - 0,25
intenzita využití poz. - 1,00
vybavenost pozemku - 0,60
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úvaha zpracovatele ocenění - 1,00

 
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ]

17 000 000 215 000 79,07 0,12 9,58

Název: Prodej pole 83 415 m2
Lokalit
a:

Bašť, okres Praha-východ

Popis: Nabízíme k prodeji spoluvlastnické podíly na zemědělských pozemcích u obce Bašť 
poblíž Prahy. Jedná se o prodej spoluvlastnických podílů na zemědělských 
pozemcích ve výši 1/4 z celku v k.ů. a obci Bašť, okrese Praha - východ. Nabízené 
parcely jsou 223, 291/1, 428, 431, 463, 466/3, 469, 470/4, 581/5 a 631 o celkové 
výměře 83.415 m2. Podíly na jednotlivých pozemkách lze prodat i samostatně. 
Pozemky jsou v současnosti využívány jako zemědělské. S ohledem na jejich 
umístění poblíž hlavního města Prahy lze ovšem do budoucna předpokládat vzrůst 
jejich aktraktivity a tudíž i prodejní ceny. Číslo zakázky je 43777.

 

Pro komunikaci uvádějte evidenční číslo zakázky N43777.
Koeficienty:
redukce pramene ceny - 0,85
velikost pozemku - 1,00
poloha pozemku - 1,00
dopravní dostupnost - 1,00
možnost zastavění poz. - 0,25
intenzita využití poz. - 1,00
vybavenost pozemku - 0,95
úvaha zpracovatele ocenění - 1,00

 

 

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ]

4 170 750 83 415 50,00 0,20 10,09

Zjištěná průměrná jednotková cena 10,07 Kč/m2

Druh pozemku Parcela č. Výměra 
[ m2 ]

Jednotková cena
[ Kč/m2 ]

Celková cena 
pozemku [Kč]

zastavěná plocha a 
nádvoří

475 10,00 4 750

zastavěná plocha a 1 368 10,00 13 680
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nádvoří
zastavěná plocha a 
nádvoří

14 10,00 140

zastavěná plocha a 
nádvoří

234 10,00 2 340

zastavěná plocha a 
nádvoří

159 10,00 1 590

Celková výměra pozemků 2 250 Hodnota pozemků 
celkem

22 500

REKAPITULACE OCENĚNÍ

Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:
1. Pozemky dle L.V. č 105 6 232,50 Kč

Výsledná cena - celkem: 6   232,50 Kč  

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50: 6   230,- Kč  

slovy: Šesttisícdvěstětřicet Kč

Cena zjištěná dle cenového předpisu
6 230 Kč

slovy: Šesttisícdvěstětřicet Kč

Rekapitulace tržního ocenění majetku

1. Hodnota pozemků
1.1. Pozemky dle LV 105 20 000,- Kč

Hodnota pozemku 22 500 Kč
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Obvyklá cena
22 000 Kč 

slovy: Dvacetdvatisíc Kč

Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Městským soudem Praha 2  -  Spálená č. 2  ze 
dne 3. 1.  1991  pod  pořadovým  číslem  1465  pro základní obor  EKONOMIKA - odvětví  CENY 
a  ODHADY  se  zvláštní  specializací odhady nemovitostí.
Znalecký   posudek  je   zapsán   pod   pořadovým   číslem  1574-7-2018   znaleckého   deníku. 
Znalečné   účtuji  dle   přiložené  likvidace   na  základě  dokladu. 

V Praze dne 5.2. 2018   

  
   Jiří K o p e c k ý

                                                                                      Meinlinova 312
                                                               190 16  P r a h a  9 – Koloděje

  Mobil: +420 737 256 762
              E-mail: odhadynemo@volny.cz
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