ZNALECKÝ POSUDEK Č. 046/391-2018
O CENĚ NEMOVITOSTÍ
POZEMKY P.Č. 1264/4 A P.Č. 685/2
HODKOVICE NAD MOHELKOU, OKRES LIBEREC

OBJEDNATEL POSUDKU:

MĚSTO HODKOVICE NAD MOHELKOU

NÁM. T.G. MASARYKA 1

HODKOVICE NAD MOHELKOU, 463 42
ZNALECKÝ ÚKOL:

STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY

DATUM OCENĚNÍ:

1. ZÁŘÍ 2018

DATUM VYHOTOVENÍ:

11. ZÁŘÍ 2018

POSUDEK VYPRACOVAL:

ING. PETR PARMA
DOLENÍ PASEKY 74
463 43 SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM

POSUDEK JE OBJEDNATELI PŘEDÁN VE TŘECH EXEMPLÁŘÍCH A PDF

Pozemky Hodkovice nad Mohelkou

VYHOTOVENÍ PDF

znalecký posudek č. 046/391-2018

Obsah
1) Znalecký úkol...…………………………………………………………………………………………

3

2) Východiska pro ocenění……………………………………………………………………………..
Předmět ocenění…………………………………………………………………………………..
Poloha………………………………………………………………………………………………..
Stručný popis………………………………………………………………………………………..
Podklady pro ocenění…………………………………………………………………………….
Předpoklady pro vypracování znaleckého posudku……………………………………….
Právní stav…………………………………………………………………………………………...
Stavebněprávní stav………………………………………………………………………………
Zástavní a jiná věcná práva……………………………………………………………………..
Nájemní vztahy……………………………………………………………………………………..

3
3
3
3
4
4
5
5
5
5

3) Metody…………………………………………………………………………………………………...
Obvyklá cena………………………………………………………………………………………
Obecné metody ocenění……………………………………………………………………….
Nákladový přístup………………………………………………………………………….
Výnosový přístup…………………………………………………………………………...
Porovnávací přístup………………………………………………………………………..
Cena dle cenového předpisu….……………………………………………………………….

6
6
6
6
6
6
6

4) Ocenění nemovitostí…………………………………………………………………………………..
Postup ocenění…………………………………………………………………………………….
Metoda věcné hodnoty………...………………………………..……………………….
Výnosová metoda………………………………………………………………………….
Porovnávací metoda……..……………………………………………………………….

7
7
7
7
7

5) Závěr……………………………………………………………………………………………………...
Metodické postupy………………………………………………………………………………..
Výsledek……………………………………………………………………………………………..

8
8
8

Znalecká doložka…………………………………………………………………………………………

9

Seznam příloh………………………………………………………………………………………………

9

Pozemky Hodkovice nad Mohelkou

strana 2

znalecký posudek č. 046/391-2018

1) Znalecký úkol
Znaleckým úkolem je stanovení obvyklé ceny pozemků p.č. 1264/4 a p.č. 685/2 včetně
navazujícího mostu (evidenční číslo mostu M8) na pozemku p.č. 783/1 v k.ú. Hodkovice nad
Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou, a to jako podklad pro převod majetku.

2) Východiska pro ocenění
Předmět ocenění:
Předmětem ocenění jsou dále uvedené nemovitosti v Hodkovicích nad Mohelkou, zapsané
v katastru nemovitostí na LV č. 1, k.ú. Hodkovicích nad Mohelkou, obec Hodkovicích nad
Mohelkou, okres Liberec:
pozemková parcela č. 1264/4 o výměře 565 m2
pozemková parcela č. 685/2 o výměře 346m2, která byla oddělena na základě
geometrického plánu č. 1608-110/2018.
A dále stavba mostu nezapsaná v katastru nemovitostí na pozemku p.č. 783/1
s evidenčním číslem M8.



Poloha:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Počet obyvatel:

Liberecký
Liberec
Hodkovice nad Mohelkou
Hodkovice nad Mohelkou
2 834

Město Hodkovice nad Mohelkou je součásti okresu Liberec a náleží pod Liberecký kraj.
Rozkládá se cca 13 km jižně od centra Liberce. Protéká zde řeka Mohelka. Ve městě se
nachází kompletní občanská vybavenost. Městem prochází železnice a je zde zastávka.
Oceňovaná nemovitost se nachází v okrajové části Hodkovic u čistírny odpadních vod v ulici
Pražská.

Stručný popis:
Předmětem ocenění jsou pozemky nepravidelného tvaru. Tvoří jeden funkční celek. Ke dni
ocenění není pozemek využíván, resp. na menší části pozemku p.č. 1264/4 je sklad zeminy
a suti.
Pozemek p.č. 1264/4 téměř navazuje na řeku Mohelku. Směrem k ulici Pražská je širší, dále od
komunikace se zužuje až do trojúhelníkového tvaru. Pozemek je nezpevněný, bez trvalých
porostů a venkovních úprav.
Pozemek p.č. 685/2 je oddělen z pozemku p.č. 685, který tvoří Pražskou ulici. Jedná se o tzv.
slepou ulici, kdy oddělená část je na konci ulice. Pozemek je zpevněný, rovinný.
Na pozemek p.č. 685/2 navazuje most. Jedná se o železobetonovou konstrukci ve špatném
technickém stavu. Do mostu zatéká, betonové konstrukce jsou degradované. Betonové
zábradlí již místy chybí. Most není využíván, na jižní straně mostu je zeleň. Dle technické zprávy
jsou náklady na opravu stanoveny na cca 700.000,- Kč bez DPH.
Okolní zástavba směrem je komerční (kanceláře, sklady, COV), přes řeku Mohelku je
rychlostní komunikace R10.
Pozemky Hodkovice nad Mohelkou
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Podklady pro vypracování ocenění:
Pro vypracování ocenění nemovitého majetku byly znalcem opatřeny nebo objednatelem
poskytnuty tyto podklady:
 fotokopie výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveného dne 9.9.2018, LV č. 1, k.ú.
Hodkovice nad Mohelkou,
 fotokopie katastrální mapy vyhotovená z cuzk.cz,
 informace z územního plánu,
 geometrický plán č. 1608-110/2018 vyhotovený Ing. Jaroslavem Havránkem,
 fotokopie běžné prohlídky mostu ze dne 2.11.2015, vyhotoveno společností STYLSTAV
Liberec, s.r.o.
 fotokopie běžné prohlídky mostu ze dne 23.10.2017, vyhotoveno paní Pavlínou
Skoblovou,
 informace k realizovaným prodejům a inzerci použitých v porovnání.
Další podklady:
 zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění,
 Teorie oceňování nemovitostí, VI. Přepracované vydání – CERM Brno 2004,
 Časopis „ Znalec“ – vydávaná Komorou soudních znalců,
 Zákon č. 183/2006 Sb. v platném změní o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon včetně prováděcích vyhlášek).
Pro vypracování ocenění byly znalcem získány tyto další podklady a informace z internetové
sítě:

katastr nemovitostí www.cuzk.cz

dálkový přístup do katastru nemovitostí

Český statistický úřad www.czso.cz

www.sreality.cz

www.reality.cz
Místní šetření prováděl znalec dne 1. září 2018 bez účasti zástupce objednatele.
Ocenění je provedeno dle stavu k datu místního šetření.
Předpoklady pro vypracování znaleckého posudku:
Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast nebo jiný zájem
související s Předmětem ocenění ani není majetkově nebo personálně propojen
s objednatelem. Neexistují žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost nebo
objektivitu znalce.
Veškeré informace o Předmětu ocenění byly získány na základě žádostí znalce. Tato
vyjádření jsou přílohou posudku. Znalec neprováděl žádná další šetření směřující k ověření
pravosti, správnosti a úplnosti předložených podkladů. Za přesnost údajů a informací, ze
kterých znalec při ocenění vycházel, nepřebírá odpovědnost a předpokládá jejich pravdivost
a úplnost.
S výslednou hodnotou uvedenou v tomto ocenění je kalkulováno pro účely uvedené v kap.
1.
Znalecký úkol. V případě použití výsledné hodnoty pro jiné než uvedené účely
neodpovídá znalec za jakékoliv následky nebo škody tímto použitím vzniklé.

Pozemky Hodkovice nad Mohelkou
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Právní stav:
Ze zápisu v katastru nemovitostí vyplývá, že oceňované nemovitosti jsou ve vlastnictví města
Hodkovice nad Mohelkou.
Stavebněprávní stav:
Dle platného územního plánu je pozemek p.č. 1264/4 zařazen do ploch louky, pastviny,
zatravnění.

Zástavní a jiná věcná práva:
Vlastnictví oceňovaných nemovitostí není podle výpisu z katastru nemovitostí omezeno
žádným zástavním nebo jiným věcným právem třetí osoby, které by snižovalo plánované
příjmy vlastníka nebo vyžadovalo jeho neplánované výdaje.
K pozemku p.č. 685 je sice zapsáno věcné břemeno, ale netýká se oddělené části pozemku
p.č. 685/2.
Nájemní vztahy:
Neuvažují se.

Pozemky Hodkovice nad Mohelkou
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3) Metody
Obvyklá cena:
V české legislativě je užíván pojem cena obvyklá, která je zákonem č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku definována jako „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.“
Jak je z výše uvedených definic zřejmé, definice obvyklé ceny se věcně shoduje s definicí
tržní hodnoty.
Obecné metody ocenění:
Pro ocenění majetku jsou používány tři základní obecně uznávané přístupy:
 nákladový,
 výnosový,
 porovnávací.
Nákladový způsob - tento přístup používá koncepci reprodukčních obstarávacích nákladů
na stanovení hodnoty. Obezřetný investor by neplatil za aktivum více než částku, za kterou by
ho mohl nahradit novým. Ocenění nákladovou metodou je určeno hodnotou vložené lidské
práce, materiálu a tvůrčí energie, nezbytné pro vybudování popř. pořízení obdobných aktiv
v současných ekonomických podmínkách a za současného stavu daného odvětví. Tato
metoda představuje náklady spojené s přímou reprodukcí majetku nebo náklady spojené
s nahrazením oceňovaného majetku, zohledňuje funkční nedostatek a ekonomickou
respektive morální zastaralost. Náklady na pořízení nového majetku jsou náklady spojené
s pořízením majetku se stejnou využitelností při současných cenách.
Věcná hodnota vychází z reprodukční ceny v cenové úrovni ke dni ocenění snížené
o opotřebení způsobené vlivem stáří a technického stavu nemovitosti. K takto zjištěné věcné
hodnotě staveb se připočítává hodnota pozemků, zjištěná na základě porovnatelných
prodejů.
Výnosový přístup je založen na stanovení budoucích výnosů, které vlastnictví oceňovaného
majetku svému majiteli přináší. Nezbytnou součástí tohoto přístupu ocenění jsou analýzy
výnosů, nákladů, diskontní míry, atd.
Při ocenění za použití porovnávacího přístupu se odhaduje hodnota majetku na základě
v současnosti realizovaných cen při prodeji majetků porovnatelných s oceňovaným
majetkem mezi nezávislými partnery.
Porovnávací metoda je založena na soustředění informací o porovnatelných majetcích a na
znalosti a analýze trhu s porovnatelnými majetky. Následnou úpravou již realizovaných cen
resp. nabídkových cen příslušnými koeficienty, které zohledňují rozdíly mezi absolutní velikostí
vybraných ukazatelů oceňovaných a porovnávaných majetků, se zjistí výsledná hodnota.
Cena dle cenového předpisu:
Není stanovena.

Pozemky Hodkovice nad Mohelkou
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4) Ocenění nemovitostí
Postup ocenění:
Metoda věcné hodnoty, reprodukční cena:
Úkolem znalce není dle charakteru oceňovaného
pořízení/postavení nemovité věci.

majetku

stanovit

náklady

na

Výnosová metoda:
Výnosová hodnota nebyla stanovena, nejedná se o majetek prvotně určený k pronájmu.
Porovnávací metoda:
Pro výpočet porovnávací ceny nemovitosti byly použity čtyři realizované prodeje
porovnatelných nemovitostí – tj. menší pozemků, které byly ve funkčním celku s jiným
pozemek, případně pozemků komunikací. Informace o cenách byly čerpány z tzv. Údajů
o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostí.
První dva pozemky byly pozemky komunikací, resp. zpevněných pozemků. Byly ale již
prodány v roce 2015. Z důvodu růst cen, viz. graf níže, je ale nutné uvažovat částku vyšší. Po
přepočtu se jedná o částky cca 120 až 130,- Kč/m2. Nezpevněný, ale lepší pozemek
u Mohelky byl prodán v roce 2017 za 130,- Kč/m2. Výrazně horší pozemek co do polohy
a využití byl u rychlostní komunikace prodán v roce 2017 za cca 70,- Kč/m2, uvažován je 30%
rozdíl.
Porovnávaná Porovnávaná Porovnávaná Porovnávaná
nemovitost č. nemovitost č. nemovitost č. nemovitost č.
1
2
3
4
P. ve
Pozemek
Pozemek
Pozemek
funkčním
areálu
komunikace
zeleně
celku s
komunikací
Rychnov u
Světlá pod
Hodkovice
JNB
Ještědem
nad M.
Bílý Kostel
Pozemek
vnitroareálové
komunikace
Prodej
Pozemek
(odstavné
Podobný
pozemku
částečně
plochy)
pozemek
zeleně na
zpevněné
prodán z
zeleně u
konci roku
cesty mezi
majetku
Mohelky
2017 u
RD, koupený
Krajské
prodaný pod
rychlostní
obcí. Vsprávy silnic
Vkomunikace
9600/2015Libereckého
5455/2017.
R10 pod V505
kraje. V9491/2017.
1122/2015504
224
24 440
109
1,20
131

Pozemky Hodkovice nad Mohelkou

226
22 600
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130
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Vývoj cen pozemků:

5) Závěr
Metodické postupy:
Ocenění je provedeno porovnávací metodou. Vzhledem k dostatečnému množství informací
o prodeji obdobných nemovitostí tato metoda nejlépe vystihuje skutečnou obvyklou cenu
předmětu ocenění.
Pro nezpevněný pozemek zeleně je uvažována částka 100,- Kč/m2, při výměře 565m2 56.500,Kč. Pro pozemek zpevněné komunikace 130,- Kč/m2, při výměře 346m2 44.980,- Kč. Po
zaokrouhlení lze celkovou obvyklou cenu odhadovat v úrovni 100.000,- Kč.
Vliv mostu na výsledek ocenění:
Náklady na opravu mostu jsou vyčísleny na cca 700.000,- Kč. Dá se předpokládat, že se
jedná o náklady v takové výši, aby mohl být most využíván ke svému původnímu účelu.
Nicméně vzhledem k výstavbě rychlostní komunikace již neslouží svému účelu a ani nebude.
Využití je možné jako manipulační a skladová plocha. Dá se předpokládat, že náklady na
rekonstrukci by takových částek nedosahovaly. Délka přemostění je 11,8m; šířka 10,8m.
Pokud bych uvažoval využití skladové plochy zpevněné komunikace dle výše uvedeného,
byla by cena pozemku, v tomto případě plochy mostu cca 17.000,- Kč. Je evidentní, že
vzhledem k technickému stavu mostu, resp. nákladům na rekonstrukci a jeho využitelnost
nemá případný převod z majetku města vliv na výsledek ocenění.
Výsledek:

ZJIŠTĚNÁ CELKOVÁ OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTÍ UVEDENÝCH V PŘEDMĚTU OCENĚNÍ JE
100.000,- Kč
slovy: stotisíckorunčeských

Pozemky Hodkovice nad Mohelkou
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Ve Světlé pod Ještědem, 11. září 2018
Ing. Petr Parma
Dolení Paseky 74
463 43 Světlá pod Ještědem
http:
email:
tel:

www.petrparma.cz
posudky@petrparma.cz
737 714 520

Znalecká doložka
Tento znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu
v Ústí nad Labem ze dne 8.9.2009, č.j. 865/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny
a odhady nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 046/391-2018 znaleckého deníku. Obsahuje devět
stran textu a čtyři strany příloh.

Tisk: 3x objednavatel a pdf
1x archiv

Seznam příloh:
PŘÍLOHA Č. 1: FOTOKOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY
PŘÍLOHA Č. 2: FOTOKOPIE VÝPISU Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
PŘÍLOHA Č. 3: FOTOKOPIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 09.09.2018 18:55:02

Okres: CZ0513 Liberec

Kat.území: 640344 Hodkovice nad Mohelkou

Obec: 564061 Hodkovice nad
Mohelkou
List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1,
46342 Hodkovice nad Mohelkou

Identifikátor

Podíl

00262820

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
685
1264/4

Výměra[m2] Druh pozemku
2603 ostatní plocha
565 ostatní plocha

Způsob využití
silnice
jiná plocha

Způsob ochrany

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B
Typ vztahu
o Věcné břemeno (podle listiny)

služebnost přístupu a provedení práce v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č.147873/2014
Oprávnění pro
Parcela: 685
Povinnost k
Parcela: 981
Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 14.09.2015. Právní
účinky zápisu ke dni 01.10.2015. Zápis proveden dne 30.10.2015.
V-10673/2015-505
Pořadí k 01.10.2015 09:00

C

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

D

Poznámky a další obdobné údaje

- Bez zápisu

Typ vztahu
o Změna číslování parcel

Povinnost k
Parcela: 685

o Změna výměr obnovou operátu

Povinnost k
Parcela: 685

Plomby a upozornění - Bez zápisu
E

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina
o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 Návrh na zápis majetku obce do EN ze dne

11.3.1992 podle
§ 1 zákona.
Pro:

POLVZ:89/1992

Z-4000089/1992-505

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, kód: 505.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 09.09.2018 18:55:02

Okres: CZ0513 Liberec

Kat.území: 640344 Hodkovice nad Mohelkou

Obec: 564061 Hodkovice nad
Mohelkou
List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina
Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 46342
Hodkovice nad Mohelkou
F

RČ/IČO: 00262820

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, kód: 505.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Vyhotoveno:

09.09.2018

18:58:09

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: .................

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
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