ZNALECKÝ POSUDEK č. 444/2/4/2021
VÝPOČET CENY ZJIŠTĚNÉ A STANOVENÍ
CENY OBVYKLÉ POZEMKŮ
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Obec Verušičky
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364 52 Verušičky

Účel posudku:

Výpočet ceny zjištěné a stanovení ceny obvyklé pozemků p.č. 7,
st. p.č. 30 a p.č. 555/15 v k.ú. Záhoří u Verušiček.
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Znalecký posudek je zpracován podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 488/2020 Sb.
Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializaci oceňování
pozemků a trvalých porostů.

V Nové Roli, dne 26. dubna 2021
Znalecký posudek obsahuje 17 stran textu včetně příloh a předává se objednateli ve dvou
vyhotoveních.
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1. ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
1.1 Znalecký úkol
Výpočet ceny zjištěné a stanovení ceny obvyklé pozemků p.č. 7, st. p.č. 30 a p.č. 555/15
v k.ú. Záhoří u Verušiček.
Ocenění bude provedeno cenou zjištěnou podle platné oceňovací vyhlášky a dále cenou
obvyklou porovnávací metodou.
1.2 Speciální požadavky zadavatele
Žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na přesnost závěrů znaleckého posudku, nebyly
znalci zadavatelem sděleny.
1.3 Údaje o nemovitém majetku
- Kraj: Karlovarský
- Okres: Karlovy Vary
- Obec: Verušičky
- Katastrální území: Záhoří u Verušiček
Oceňované pozemky podle stavu v KN a v GP č. 47-31/2021 ke dni 26.4.2021
Obec

K.ú.

Záhoří u
Verušičky
Verušiček

LV Parcela KN Parcela GP
č.
č.

Druh
pozemku

Způsob
využití

Výměra
(m2)

7

---

Zahrada

---

805

30

---

Zastavěná plocha

Zbořeniště

178

555/12

555/15

Ostatní plocha

Jiná plocha

724

1

Celkem

1 707

1.4 Vlastník nemovitostí
Obec Verušičky
Verušičky č.p. 5
364 52 Verušičky

2. VÝČET PODKLADŮ
2.1 Podklady pro vypracování posudku
- Objednávka znaleckého posudku
- Informace z KN pro oceňované pozemky
- Ortofoto-mapa s podkladem vrstvy KN
- Geometrický plán č. 47-31/2021
- Územní plán obce Verušičky
- Mapy ochranných pásem, vodohospodářská mapa ČR
- Informace o cenách prodejů pozemků od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
- Informace poskytnuté zadavatelem
- Výsledky místního šetření provedeného znalcem a Fotodokumentace
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2.2 Předpis, podle něhož se výpočet provádí
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), jak vyplývá ze změn provedených zákony 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., č. 228/2014 Sb., č. 225/2017 Sb., a
č. 237/2020 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb.,
č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb., a č. 488/2020 Sb. (oceňovací vyhláška).
2.3 Datum místního šetření – 26. dubna 2021

3. NÁLEZ
3.1 Pozemky
Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 7, st. p.č. 30 a p.č. 555/15 v k.ú. Záhoří u Verušiček
podrobně uvedené v bodu 1.3. Podle stavu v Katastru nemovitostí ke dni 26.4.2021 je jako
vlastník pozemků zapsána Obec Verušičky, č.p. 5, 36452 Verušičky.
Podle geometrického plánu č. 47-31/2021 vzniká z původního pozemku p.č. 555/12 nový
pozemek p.č. 555/15, který je předmětem ocenění.
Oceňované pozemky p.č. 7, st. p.č. 30 a p.č. 555/15 se nacházejí v intravilánu části obce
Záhoří, vzdálené cca 2,7 km severozápadním směrem od obce Verušičky. Pozemky tvoří
souvislou plochu, která je zastavitelná stavbou nebo stavbami k rodinnému bydlení.
Podle stavu uvedeném v katastru nemovitostí jsou 3 předmětné parcely zařazeny jako druh
pozemků „Zahrada“, „Zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště“, a „Ostatní plocha - Jiná
plocha“. Ve skutečnosti se jedná o souvislou plochu o celkové výměře 1 707 m2, která je
z převážné zčásti porostlá trvalým porostem stromů. Na pozemku st. p.č. 30 jsou zbytky
základů a kamenů po předchozí stavbě (zbořeniště).
Základní infrastruktura obce přímo v místě u pozemků není dostupná. Z inženýrských sítí
je možné připojení pouze na elektřinu. Dobrý přístup k pozemkům u okraje veřejné silnice.
Podle platného územního plánu obce Verušičky jsou oceňované pozemky ke dni ocenění
zařazeny jako „BV = Bydlení v rodinných domech - venkovské“.
Pozemky p.č. 7, st. p.č. 30 a p.č. 555/15 budou oceněny podle oceňovací vyhlášky jako
„Stavební pozemek“ a jako „Jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění“.
Obec Verušičky nemá schválenou cenovou mapu pozemků.
3.2 Trvalé porosty a venkovní úpravy
Na pozemcích p.č. 7, st. p.č. 30 a p.č. 555/15 nejsou žádné stavby ani venkovní stavební
úpravy. Skrz pozemky p.č. 30 a p.č. 555/15 prochází nadzemní vedení NN.
Pozemky p.č. 7 a p.č. 555/15 jsou porostlé trvalým porostem stromů listnatých druhů
dřevin javor, lípa, jírovec a ořešák ve středním až vyšším věku. Trvalý porost stromů má
svoji hodnotu zejména s ohledem na výpočet ceny zjištěné, na daném místě však brání
budoucímu stavebnímu využití oceňovaných pozemků.
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4. ZNALECKÝ POSUDEK
4.1 Výpočet ceny zjištěné
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. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb.,
č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 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., č. 457/2017 Sb.,
č. 188/2019 Sb. a č. 488/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 151/1997 Sb.
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Obec:
Verušičky
Katastrální území:
Verušičky
Počet obyvatel:
470
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 710,00 Kč/m2
Koeficienty obce
Název koeficientu
O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce
O3. Poloha obce: V ostatních případech
O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a
kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn
O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo
autobusová zastávka
O6. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (obchod nebo
služby – základní sortiment)

č.
V
IV
VI
II

Pi
0,50
0,60
0,80
0,85

III

0,90

V

0,85

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 267,00 Kč/m2
Index trhu s nemovitými věcmi
Název znaku
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá poptávce
2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je
stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka
3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná území
4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav
7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce
8. Poloha obce: V ostatních případech
9. Občanská vybavenost obce: Minimální vybavenost (obchod nebo služby –
základní sortiment) nebo žádná

č.
II
V

Pi
0,00
0,00

II
II
II
IV
IV
VII
III

0,00
0,00
0,00
1,00
0,90
0,80
0,90

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy
č. 3 oceňovací vyhlášky:
5

Index trhu

IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,648
i=1

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
5

Index trhu

IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,000
i=1
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Index polohy
Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel
včetně
Název znaku
č.
Pi
1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku
I
1,01
2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční zástavba I
0,03
3. Poloha pozemku v obci: Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)
IV
-0,02
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: Pozemek lze
II
-0,10
napojit pouze na některé sítě v obci
5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci není dostupná III
-0,05
žádná občanská vybavenost v obci
6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré
VI
0,00
parkovací možnosti
7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá
III
0,00
dostupnost centra obce
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti komerčního II
0,00
využití
9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí
II
0,00
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost
II
0,00
11. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Odloučená lokalita s
I
-0,10
minimální občanskou vybaveností a horší dopravní dostupností. Pozemky bez
inženýrských sítí - pouze elektřina.
11

Index polohy

IP = P1 * (1 +  Pi) = 0,768
i=2

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy
č. 3 oceňovací vyhlášky:
Koeficient pp = IT * IP = 0,498
V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
Koeficient pp = IT * IP = 0,768

➢ Pozemek p.č. 7
Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000
Index polohy pozemku IP = 0,768
Index omezujících vlivů pozemku
Název znaku
1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně
3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky
4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné pásmo
5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání
6. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Neudržovaný a zarostlý pozemek
dřevinnou vegetací stromů ve středním věku.
6

Index omezujících vlivů

IO = 1 +  Pi = 0,800
i=1

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 0,800 * 0,768 = 0,614

č.
II
IV
III
I
I
I

Pi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,20
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Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny
odvozené
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků
Zákl. cena
Upr. cena
Zatřídění
Index
Koef.
[Kč/m2]
[Kč/m2]
§ 9 odst. 4 a) - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění
§ 9 odst. 4 a)
267,0,614
0,300
49,18
Typ

Parcelní
číslo
7

Název

§ 9 odst. 4 a)
zahrada
Stavební pozemek - celkem

Výměra
[m2]
805
805

Jedn. cena
[Kč/m2]
49,18

Cena
[Kč]
39 589,90
39 589,90

Trvalý porost stromů na pozemku p.č. 7
Okrasné rostliny: příloha č. 39
Název
Typ

Jedn. cena
[Kč / jedn.]

javor klen
Listnaté stromy II
35 280,lípa srdčitá
Listnaté stromy III
40 160,Součet:
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39):
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20)
Celkem - okrasné rostliny

Úpravy
[%]
- 70 %
- 50 %

Stáří
Počet / Výměra
Upr. cena
Cena
[Kč / jedn.]
[Kč]
50 roků
16,00 ks
10 584,169 344,60 roků
1,00 ks
20 080,20 080,189 424,*
0,750
*
0,800
=
113 654,40 Kč

Trvalý porost stromů na pozemku p.č. 7 - zjištěná cena celkem
Pozemek:

=

113 654,40 Kč
39 589,90 Kč

Pozemek p.č. 7 - zjištěná cena celkem

=

153 244,30 Kč

➢ Pozemek st. p.č. 30
Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000
Index polohy pozemku IP = 0,768
Index omezujících vlivů pozemku
Název znaku
1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně
3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky
4. Chráněná území a ochranná pásma: Ochranné pásmo - Skrz pozemek
prochází nadzemní vedení NN.
5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání
6. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Plocha po bývalé stavbě.
6

Index omezujících vlivů

IO = 1 +  Pi = 0,670
i=1

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 0,670 * 0,768 = 0,515

č.
II
IV
III
II

Pi
0,00
0,00
0,00
-0,03

I
I

0,00
-0,30
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Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny
odvozené
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků
Zákl. cena
Upr. cena
Zatřídění
Index
Koef.
[Kč/m2]
[Kč/m2]
§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek
§ 4 odst. 1
267,0,515
137,51
Typ

Parcelní
číslo
30

Název

§ 4 odst. 1

zastavěná plocha a
nádvoří
Stavební pozemek - celkem

Výměra
[m2]
178

Jedn. cena
[Kč/m2]
137,51

178

Pozemek st. p.č. 30 - zjištěná cena celkem

Cena
[Kč]
24 476,78
24 476,78

=

24 476,78 Kč

➢ Pozemek p.č. 555/15
Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000
Index polohy pozemku IP = 0,768
Index omezujících vlivů pozemku
Název znaku
č.
1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití
II
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně
IV
3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky
III
4. Chráněná území a ochranná pásma: Ochranné pásmo - Skrz pozemek
II
prochází nadzemní vedení NN.
5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání
I
6. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Neudržovaný a zarostlý pozemek I
dřevinnou vegetací stromů ve středním věku.

Pi
0,00
0,00
0,00
-0,03
0,00
-0,20

6

Index omezujících vlivů

IO = 1 +  Pi = 0,770
i=1

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 0,770 * 0,768 = 0,591
Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny
odvozené
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků
Zákl. cena
Upr. cena
Zatřídění
Index
Koef.
[Kč/m2]
[Kč/m2]
§ 9 odst. 4 a) - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění
§ 9 odst. 4 a)
267,0,591
0,300
47,34
Typ
§ 9 odst. 4 a)

Název

ostatní plocha - ostatní
komunikace
Stavební pozemek - celkem

Parcelní
číslo
555/15

Výměra
[m2]
1 463
1 463

Jedn. cena
[Kč/m2]
47,34

Cena
[Kč]
69 258,42
69 258,42
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Trvalý porost stromů na pozemku p.č. 555/15
Okrasné rostliny: příloha č. 39
Název
Typ

Jedn. cena
[Kč / jedn.]

jírovec maďal
Listnaté stromy II
57 280,ořešák královský
Listnaté stromy II
48 280,javor klen
Listnaté stromy II
21 780,Součet:
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39):
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20)
Celkem - okrasné rostliny

Úpravy
[%]
- 80 %
- 80 %
- 70 %

Stáří
Počet / Výměra
Upr. cena
Cena
[Kč / jedn.]
[Kč]
100 roků
2,00 ks
11 456,22 912,70 roků
1,00 ks
9 656,9 656,40 roků
7,00 ks
6 534,45 738,78 306,*
0,750
*
0,800
=
46 983,60 Kč

Trvalý porost stromů na pozemku p.č. 555/15 - zjištěná cena celkem
Pozemek:
Pozemek p.č. 555/15 - zjištěná cena celkem

➢ Rekapitulace cen pozemků
Pozemek p.č. 7
Pozemek p.č. 30
Pozemek p.č. 555/15

=
=

46 983,60 Kč
69 258,42 Kč
116 242,02 Kč

153 244,30 Kč
24 476,78 Kč
116 242,02 Kč

293 963,10 Kč
Zjištěná cena pozemků po zaokrouhlení podle § 50 činí: 293 960 Kč.
4.2 Stanovení ceny obvyklé
Požadavek zadavatele posudku: Stanovit obvyklou cenu pozemků.
Zákon o oceňování majetku
§ 2 odst. 2
Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena
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 ani vliv
zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně
prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se
rozumějí 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. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo
služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.
Způsob ocenění
Pro stanovení obvyklé ceny oceňovaných pozemků je použita metoda přímého porovnání
obchodovaných cen obdobných pozemků, zjištěných a ověřených z kupních smluv katastru
nemovitostí ČÚZK.
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S ohledem na základní požadavek týkající se možného budoucího ověření a přezkoumání
znaleckého posudku je u všech použitých cenových údajů uvedena jejich přesná
identifikace v ČÚZK (tzn. číslo vkladového řízení).
Pro objektivní porovnání bude zohledněn také výpočet ceny podle platného cenového
předpisu (cena zjištěná). K cenové úpravě budou rovněž využity získané informace
o cenotvorných prvcích, vztahující se k oceňovaným pozemkům.
Cenotvorné prvky
Stav pozemků k datu ocenění:
↗ Kladné: Budoucí možné stavební využití pozemků je v souladu s platným územním
plánem obce Verušičky jako BV = Bydlení v rodinných domech - venkovské.
↙ Záporné: Odloučená lokalita od obce bez občanské vybavenosti, z inženýrských sítí je
v místě pouze elektřina, trvalý porost stromů je překážkou pro výstavbu – bude
nutné ho alespoň zčásti odstranit.
Cena zjištěná pozemků
Cena zjištěná podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.,
č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb., a
č. 488/2020 Sb. (oceňovací vyhláška).
Cena zjištěná pozemků činí podle oceňovací vyhlášky průměrně …… 172 Kč/m2
Realizované prodeje pozemků zjištěné z ČÚZK
Číslo vkladu
V-141/2020

K.ú.

Parcela
č.

Druh pozemku

Výměra
(m2)

Jednotková cena
(Kč/m2)

Týniště

955

zahrada

260

41

741/2

ostatní plocha

119

42

V-10170/2019 Luka u Verušiček
V-4032/2020

Hřivínov

1/2

zastavěná plocha

954

60

V-2120/2020

Hřivínov

28/1 + 2 p.č.

zahrada, ostatní pl.

1 338

61

V-1445/2021

Týniště

34/1 + 2 p.č.

zahrada, ostatní pl.

3 828

99

V-1289/2019

Verušičky

76/5, 79/1

zahrada, ostatní pl.

1 878

130

V-5449/2020

Verušičky

82/12

trvalý travní porost

706

130

V-24/2021

Verušičky

76/20

orná půda

1 486

130

V-5561/2020

Údrč

92, 496/4

zastavěná pl., zahrada

1 146

138

V-2204/2021

Skřípová

6

zastavěná plocha

2 369

169

Aritmetický Ø

100

Shrnutí informací o cenách, integrace do finálního výsledku
Na základě analýzy trhu s nemovitostmi lze říci, že zjištěné ceny prodejů porovnatelných
pozemků nacházejících se v oblasti obce Verušičky a v blízkém okolí se pohybují
v cenovém rozpětí 41 - 169 Kč/m2. Jednalo o prodeje pozemků stavebních a pozemků
ve funkčním celku se stavbami pro účely bydlení nebo rekreace.
Při zvážení polohy, lokality a při zohlednění možného stavebního využití stanovuji cenu
obvyklou oceňovaných pozemků ve výši: 100 Kč/m2
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Ocenění pozemků cenou obvyklou
Po zhodnocení váhy všech cenotvorných prvků a věrohodnosti získaných cen je možné
konstatovat, že posuzované pozemky lze v čase ocenění objektivně porovnávat.
K.ú.

Záhoří u
Verušiček

Jednotková cena
(Kč/m2)

Cena
(Kč)

805

100

80 500

Zastavěná plocha

178

100

17 800

Ostatní plocha

724

100

72 400

Parcela
č.

Druh pozemku

7

Zahrada

30
555/15

Celkem

Výměra
(m2)

1 707

170 700

Obvyklá cena oceňovaných pozemků činí celkem 170 700 Kč.

5. ODDŮVODNĚNÍ
5.1 Výpočet ceny zjištěné
K.ú.

Záhoří u
Verušiček

Jednotková cena
(Kč/m2)

Cena
(Kč)

805

190,37

153 244

Zastavěná plocha

178

137,51

24 477

Ostatní plocha

724

160,56

116 242

Parcela
č.

Druh pozemku

7

Zahrada

30
555/15

Celkem

Výměra
(m2)

1 707

293 960

5.2 Stanovení ceny obvyklé
K.ú.

Záhoří u
Verušiček
Celkem

Jednotková cena
(Kč/m2)

Cena
(Kč)

805

100

96 600

Zastavěná plocha

178

100

21 360

Ostatní plocha

724

100

86 880

Parcela
č.

Druh pozemku

7

Zahrada

30
555/15

Výměra
(m2)

1 707

170 700

Výsledné hodnoty vypočtené ceny zjištěné i stanovené ceny obvyklé vykazují
významný rozdíl.
Výše uvedený cenový rozdíl spočívá v rozdílném metodickém způsobu výpočtu ceny
zjištěné proti stanovení ceny obvyklé.
V daném případě je pro skutečnou reálnou hodnotu oceňovaných pozemků na trhu
nemovitostí více vypovídající stanovená cena obvyklá.

Ortofotomapa s KN – pozemky p.č. 7, st. p.č. 30, p.č. 555/15 v k.ú. Záhoří u Verušiček

Územní plán obce Verušičky

Pozemek p.č. 7 v k.ú. Záhoří u Verušiček

Pozemek st. p.č. 30 v k.ú. Záhoří u Verušiček

Pozemek p.č. 555/15 v k.ú. Záhoří u Verušiček

