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Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 13.12.2021
Číslo zprávy:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej pozemku p.č. 1203/10 o výměře 136 m', v katastrálním
území Čáslav, zapsáno u KatastrálnIho úřadu pro středočeský kraj, Katastrálni pracoviště Kutná Hora
na LV č. 10001, manželům bytem za cenu
586,-KČ/ m' dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Bohumilem Bartůňkem lČ: 13724045 j.
Mahena 211/14, 286 01 Čáslav + náklady na realizaci řízení.

Zpracovali:
Ing. Iveta Motyčková, vedoucí OSMM

administrativní pracovník OSMM

Důvodová zpráva

Odbor správy majetku města obdržel žádost manželů kteří žádají o koupi pozemku č.
1203/10 o výměře 136 m' v k.ú. Čáslav. Z důvodů narovnáni vlastnických vztahů. Při řešeni odhadu
nemovitosti na koupi pozemku st.p.č. 1478 Královi zjistili, že garáž, která byla postavena v roce 1973
není zakreslena v katastru nemovitostí a zasahuje na část pozemku ve vlastnictví města. Tento fakt jim
blokuje uzavřeni smlouvy a hypotečního úvěru. Dále by tímto chtěli narovnat vlastnické vztahy nejen
garáže, ale i dosud oploceného pozemku, který je u nemovitosti.

Rada města Čáslavi svým usnesením č. 528/2021 ze dne 24.11.2021 doporučuje Zastupitelstvu města
Čáslavi schválit výše uvedené usneseni.

Dle územního plánu je pozemek veden jako mÍstnÍ účelová komunikace.

Příloha č. 1- Situační plán

Příloha č. 2 - Geometrický plán

Příloha č. 3 - výňatek ze znaleckého posudku
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Seznam souřadnic (S—JTSK)

Č. bodu
1942-38
1942-60
1942- 138
2
3
4
10
11

Souřadnice pro zápis do KN
Y X kód Kv.

676610.45 10704 15.06 4
676579.80 1070400.90 4
67659 1.44 1070382.56 4
676603. 18 1070408.29 3
676600.66 1070408. 12 3
676598.48 1070409.28 3
676581.24 1070398. 63 4
676594.68 10704 12.65 3

Poznámka
kolik

plot
sloupek plotu
sloupek plotu
sloupek plotu
ko//k
plot

GEOMETR CKÝ PLÁN Geometrický pIÓn ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
jméno, příjmení: jméno, příjmení

pro Ing. Jan Hájek
Číslo položky seznomij úředně oprávněných , ČÍslo položky seznamu úředn vněných

zeměměřických inženýrů: 2402,'08 ,,měměřických inženýrů: 2j1 O?>
rozdě/en/ pozemku

' "" 14.6.2021 Č(·1O: 226/2021 D-' 2s 2s2a ""O' 2c1 2ju
Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům. Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podo é uloženému

v dokumentaci katastráln(ho úřada

Vyhotovitel: Kotastrálnl úřad souhlasl s oč(slovdním parcel. Ověřeni stejnopisu geometrického pldnu v listinné podobě.

Číslo plánu: 3371- 158/2021

°""" '""' '°" ž9 =g,:če'ký kraj
Obec Čáslav

PGP 818/2021 205
Kat. území, Čáslav 2021.06.18 10:10:32 CEST

Mapový list: Kutná Hora 0-5/12
Dosavodn/m vIcjstn/kům pozemků bylo poskytnuta možnost
seznómit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,
které byly označeny předepsaným způsobem:
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Oceňované ostatní pozemky
Název
ostatní plocha - jiná plocha
Výměra ostatních pozemků

Cena ostatních pozemků

P.Č. Výměra [m']
1203/10 136

136 mž

[KČ]
136 m' * 586 Kč/m2 =

Výsledná cena zaokrouhleně

79 696,00 Kč

80 000,00 Kč

4.3. výsledky analýzy dat

) Rekapitulace oceněni prováděného podle cenového předpisu:

l. Pozemek Č.1203/10 69 878,20 Kč

Výsledná cena - celkem:

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

69 878,20 Kč

69 880,- Kč

Cena zjištěná dle cenového předpisu
69 880 Kč

slovy: Šedesátdevěttisícosmsetosmdesát KČ

) Rekapitulace tržního ocenění majetku
l. Hodnota pozemků

1.1. Pozemek Č.1203/10

Hodnota pozemku zaokrouhleně

79 696,00 Kč

80 000 Kč

Obvyklá ( tržní ) cena
80 000 Kč

slovy: Osmdesáttisíc KČ
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Komentář ke stanovení výsledné ceny
Základní cena pro posuzování srovnávací indexovou metodikou je využita hodnota ceny zjištěné
podle aktuálně platných cenových předpisů.

Pro posouzení obvyklé ( tržní ) ceny je využito srovnávací indexové metodiky tak, aby byla
stanovena optimální cena po připojení posuzovaného pozemku Č.1203/10 v k.ú.Čáslav do funkčního
celku se zastavěnou plochou a nádvořím na které se nachází objekt bydlení č.p.1214.

5. ZÁVĚR

5.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď'
Jaká je aktuální obvyklá (tržní ) cena pozemku Č.1203/10 , který je geometrickým plánem Č.3371-
158/2021 odsouhlaseným KÚ pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora pod č.j. PGP - 818/221 - 2°5

) oddělován z pozemku Č.1203/2 v k.ú. Čáslav

OBVYKLÁ (TRŽNÍ) CENA 80 000 Kč
slovy: Osmdesáttisíc KČ

Obvyklá ( tržní )cena pozemku Č.1203/10 v k.ú.Čáslav byla stanovena s využitím kalkulace zjištěné
ceny podle platných cenových předpisů a s navazujícím využitím srovnávací indexové metodiky.
Obvyklá (tržní) cena po zaokrouhlení činí celkem 80 000KČ.

SEZNAM PŘÍLOH

Geometrický plán k posuzovanému pozemku Č.1203/10
) Letecký snímek lokality s posuzovaným pozemkem

Snímek mapy katastrální + ORTOFOTO a informace o pozemku Č.1203/10
Informace o sousedních pozemcích
Fotodokumentace veřejného prostranství
výřez z územního plánu Čáslav
Zpráva o nebezpečí povodně
Výřez z mapy orientačního radonového indexu
Čestné prohlášení původního spoluvlastníka č.p.1214
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Tržní oceněni majetku

1. Hodnota pozemků
1.1. Pozemek Č.1203/10

Indexová metoda

Pro stanovení obvyklé ( tržní ) ceny pozemku Č.1203/10 je využito srovnávací indexové metodiky s
ohledem na okolnost, že není k dispozici vyšší četnost objektivních srovnání s obchodovanými
pozemky předmětného charakteru veřejných prostranství.

Ověřením na majetkovém oddělení města Čáslav bylo zjištěno, že v blízké minulé době byly
odprodány menší doplňkové pozemky ke stávajícím v cenové úrovni od 500 do 900.-Kč/m2.
Ta vyšší hodnota byla posouzena přímo jako fůnkční celek se zastavěnou plochou objektem

) bydlení.
Oddělovaný pozemek Č.1203/10 se nachází podle Územního plánu města Čáslav v území ploch
objektů bydlení - městského charakteru.
Oddělovaný pozemek Č.1203/10 se nachází v území 2.zóny s nízkým nebezpečím výskytu
povodně l záplavy.
Oddělovaný pozemek Č.1203/10 se nachází v území nízkého orientačního radonového indexu.
Posuzovaný pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy s identifikovaným hlukem ze
železničního provozu.

Základní cena pro posuzování srovnávací indexovou metodikou je využita hodnota ceny zjištěné
podle aktuálně platných cenových předpisů a indexovým porovnáním zjištěna úroveň koeficientu
prodejnosti a stanovena tak tržní cena posuzovaného pozemku č. 1203/10.

V té souvislosti pro toto posouzení obvyklé ( tržní ) ceny je využito zvyšujícího koeficientu
prodejnosti , kterým je cena zvýšena tak, že vyjadřuje její úroveň po odkoupení pozemku a jeho
připojení do funkčního celku se zastavěnou plochou a nádvořím, na které se nachází objekt bydlení

) č.p.1214.

výchozí cena [Kč/m2]

Korekce výchozí ceny
A - územní struktura: Obytná, smíšená městská *
B - typ stavebního pozemku: Veřejné prostranství - ostatní plocha *
C - třída velikosti obce podle počtu obyvatel: Čáslav nad 10000 obyvatel *
D - obchodní resp. průmyslová poloha: Městské objekty bydlení *
E - územní připravenost, infrastruktura: rezidenční zástavba dokončená *
F - speciální charakteristiky volitelné: Budoucí fůnkční celek s pozemkem *

objektu bydlení
výchozí cena upravená [Kč/m2]
výchozí cena zaokrouhleně [KČ/m2]

514,00

1,00
0,90
0,75
1,10
1,10
1,40

585,96
586,00

-9-


