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Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Petr Plavec, Ph.D.
Na zábradlí 205/1
110 00 Praha 1
ID DS: bgngkfh

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj obdržel dne 17. 2. 2022 Vaši žádost o poskytnutí
informace č.j. SPU 055561/2022 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve které žádáte o sděleni informací týkajících se směnné smlouvy č.
2007S21/50. Žádáte o poskytnutí informací a dokumentů:
1) specifikace určení ceny obvyklé pro jednotlivé pozemky p.č. 373/1 a p.č. 373/2 obojí k.ú
Horní Morava a p.č. 5079, k.ú. Velká Morava, včetně určení, jakým způsobem byla cena
obvyklá stanovena a zaslání podkladových dokumentů pro určení ceny obvyklé (zejména
znalecký posudek, pokud byl zpracován),
2) specifikace určení ceny obvyklé pro pozemek p.č. 555 k.ú Řetová, včetně určení, jakým
způsobem byla cena obvyklá stanovena a zaslání podkladových dokumentů pro určení ceny
obvyklé (zejména znalecký posudek, pokud byl zpracován),
3) sdělení podle jakých právních předpisů případně interních směrnic či metodik bylo při
stanovení ceny obvyklé a dalších podmínek směny ve věci výše uvedené směnné smlouvy
postupováno a v případě, že příslušný podklad (metodika) není obecně závazným právním
předpisem, žádám o zaslání tohoto podkladu.
K výše uvedenému Vám sdělujeme:
K bodu 1) a 2)
V příloze č. 1 tohoto sdělení zasíláme znalecký posudek, kterým byly oceněny pozemky p.č.
373/1 a p.č. 373/2 v k.ú. Horní Morava, p.č. 5079 v k.ú. Velká Morava a p.č. 555 v k.ú. Řetová.
K bodu 3)
Zasíláme odkaz na naše webové stránky, kde jsou veřejně dostupné informace a podmínky
ke směnám pozemků.
Směny pozemků / Ostatní převody majetku dle zákona o půdě a dle zákona o SPÚ /
Privatizace a převod majetku | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)
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S pozdravem

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj
Přílohy:
Příloha č. 1 – Znalecký posudek ZP 3875-105-2021
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ZNALECKY POSUDEK
číslo položky: 3875-105/2021
Znalecký posudek je podán v oboru ekononíika. od\ ěl\ í cen\' a odhady nemo\ iloslí.

T
Stručný popis předmětu znaleckého posudku
1) Pozemky ě. 373^1. č. 373/2 \ k.ú. Horní Morava, č. 5079 \ k.ú. Velká Morava.
2) Pozemek ě. 555 v k.ú. Řeto\ á.

Znalec:

.lan Čuma
Sporlo\ ni 741
561 69 Hrábky
telefon: +420^4041691
e-mail: cumaároiiicko.cz
IČ: 11146486"

Zadavatel:

Če.ská republika - Státní pozemkový úřad. IČO: 01312774
Boženy Němcové 23 1
53002 Pardubice

Číslo jednací: 3875
OBVYKLA CENA
Počet stran: 32

Podle stavu ke dni: 28.9.2021

SPU 370 510 Kč

Navrhovatele 358 730 Kč

Počet vyhotovení: 2

Vyhotovení číslo:

Vyhotoveno: V Králíkách 4.10.2021

1.

zadaní

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele
1) Stanovení obvyklé ceny pozemků č. 373/1, č. 373/2 v k.ú. Horní Morava, č. 5079 v k.ú. Velká
Morava.
2) stanovení obvyklé ceny pozemku č. 555 v k.ú. Retová.

1.2. Účel znaleckého posudku
Za účelem směny pozemků

1.3. Prohlídka a zaměření
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 28.9.2021 za přítomnosti znalce.

2. VÝČET PODKLADŮ
2.1. Výčet vybraných zdrojů dat a jejích popis
1. Zákoně. 151/1997 Sb.
2. Vyhláška č. 441/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 488/2020 Sb.
3. Prohlídka nemovitosti
4. Objednávka SPU Pardubice s podklady pro ocenění
5. Výpis z KN LV č. 10002, k.ú. Horní Morava a k.ú. Velká Morava
6. Výpis z KN LV č. 160 v k.ú. Řetová.
7. Kopie katastrálních map vyhotovená dálkovým přístupem
8. Informace z realitního trhu
9. Fotodokumentace zhotovená znalcem
10. Cenové údaje pro stanovení obvyklé ceny získané dálkovým přístupem

2.2. Základní pojmy a metody ocenění
Základní pojmy a metody ocenění
_|
Cena zjištěná
§2odst. 7 ZOM
Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena, mimořádná cena nebo tržní hodnota je
cena zjištěná. Cena „zjištěná" označována někdy jako cena úřední, administrativní, cena dle
vyhlášky. Při urěování ceny zjištěné zhotovitel postupuje striktně podle vyhlášky ZOM a OV a dle
specifikace objednatele. Zjištěná cena se určuje závazně jednou veličinou.
Obvyklá cena
§ 2 odst. 2 ZOM
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
poměru prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se
rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních cí 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
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službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a
určí se ze sjednaných cen porovnáním.
Tržní hodnota
§ 2 odst. 4 ZOM
Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, za kterou by mely být
majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a
to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém
marketingu, kdy každá ze stran jednala informované, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního
odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou
nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.

3. NÁLEZ
3.1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat
Pozemky SPÚ

kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Dolní Morava, k.ú. Horní Morava
adresa nemovité věci:

Pozemky navrhovatele směny

kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Retová, k.ú. Retová
adresa nemovité věci:

Vlastnické a evidenční údaje
Česká republika,, podíl 1 /1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3, právo hospodařit s majetkem státu
, LV: 160, podíl 1/1

katastrální území 745359 Řetová, LV č. 160

Celkový popis nemovité věci
Oceňované pozemky č. 373/1 - ttp a č. 373/2 - ttp, zapsané na LV 10002 v k.ú. Horní Morava a
k.ú. Velká Morava. Pozemky v k.ú. Horní Morava jsou umístěny na západním okraji této místní
části obce. Pozemky v prudkém svahu těžko přístupné bez staveb s trvalými porosty Příjezd k
pozemkům není možný přístup značně komplikovaný. Využití plochy, ve které se pozemek č.
373/1 nachází „Individuální rekreace”. Pozemek č. 373/2 pak v ploše „Pozemky určené k plnění
funkce lesa PUPFL”. Pozemek č. 5079 bez staveb s trvalými porosty se nachází na východním
okraji obce cca 500 m od zastavěné části obce směrem k obci Malá Morava. Zemědělský pozemek
užívaný jako pastvina v těsné blízkosti pěchotního srubu K 4 je dle územního plánu v ploše
„Plochy zemědělského půdního fondu (ZPF), nově plocha veřejné zeleně.
Oceňovaný pozemek ě. 555 - ttp, zapsaný na LV 160 pro k.ú. Řetová je umístěn na
jihozápadním okraji obce. Pozemek mírně svažitý k severozápadu je součástí velkého
zemědělského celku. Na pozemku nejsou stavby ani trvalé porosty. Nachází se mezi lesem a silnicí
Řetová - Sloupnice. Využití plochy, ve které se pozemek nachází je dle územního plánu obce „RX rekreace - golfové hřiště”. To však bez jakýchkoliv možných staveb či vedlejších úprav. V novém
návrhu je tato plocha vrácena do zemědělského využití.
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Analýza trhu:
Pro stanovení obvyklé ceny byly vybrány prodeje pozemků z podobných lokalit. Znalec vycházel z
realizovaných cen s uplatněním cenových faktorů. Ceny byly zjištěny z platných kupních smluv
evidovaných ve sbírce listin CUZK, se kterými se znalec důkladně seznámil.

3.2. Obsah
Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu
Pozemky SPÚ
1. Pozemek č. 373/1
2. Pozemek č. 373/2
3. Pozemek č. 5079
4. Trvalé porosty 373/1
5. Trvalé porosty 373/2
6. Trvalé porosty 5079

Pozemky navrhovatele směny
1. Pozemek č. 555

Obsah ocenění majetku obvyklou cenou
Pozemky SPÚ
1. Hodnota pozemků
1.1. Pozemek č. 373/1
1.2. Pozemek č. 373/2
1.3. Pozemek ě. 5079

Pozemky navrhovatele směny
1. Hodnota pozemků
1.1. Pozemek č. 555

4. ZNALECKY POSUDEK
4.1. Ocenění
Ocenění prováděné podle cenového předpisu

1. Pozemky SPÚ
Kraj:
Pardubický
Okres;
Ústí nad Orlicí
Obec:
Dolní Morava
Katastrální území:
Horní Morava
Počet obyvatel:
407
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 617,00 Kč/m^
Koeficienty obce
Název koeficientu
Ol. Velikost obce; Do 500 obyvatel

Pi
0,50
4-

-

I
02. Hospodářsko-správní význam obce: Katastrální území lázeňských
míst typu A a obce s turistickými středisky národního významu
nebo obce s významnými turistickými cíli
VI
03. Poloha obce: V ostatních případech
04. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod,
III
nebo kanalizace, nebo plyn
05. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo
III
autobusová zastávka
06. Občanská vybavenost v obci; Minimální vybavenost (obchod nebo V
služby - základní sortiment)

0,95
0,80
0,70
0,90
0,85

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * Oi * O2 * O3 * O4 * O5 * Oe = 126,00 Kč/m^
2. Pozemky navrhovatele směny
Kraj:
Pardubický
Okres;
Ústí nad Orlicí
Obec:
Retová
Retová
Katastrální území:
702
Počet obyvatel:
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 617,00 Kč/m^
Koeficienty obce
Název koeficientu____________________________________________
IV
01. Velikost obce: 501 - 1000 obyvatel
IV
02. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce
03. Poloha obce: Obecjejíž některé katastrální území sousedí s obcí
II
(oblastí) vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)
I
04. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod,
kanalizace a plyn
05. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo
autobusová zastávka
06. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (obchod nebo
služby - základní sortiment)

0,65
0,60
1,03
1,00
0,90
0,85

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * Oi * O2 * O3 * O4 * O5 * Oe = 190,00 Kč/m^

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. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., ě. 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.

1. Pozemek č. 373/1
Ocenění
Index trhu s nemovitostmi It = 1,000
Index polohy pozemku Ip = 0,859
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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 - ostatní orientace
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: Bez dalších vlivů - Bez dalších vlivů.
Index omezujících vlivů

č.
II
IV

0,00
0,00

III
I

0,00
0,00

I
II

0,00
0,00

Pi

Io= 1 +SPi = 1,000
i=1

Celkový index I = Ir * lo * Ip = 1,000 * 1,000 * 0,859 = 0,859
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
Zatřídění
Index
Koef.
_________________________________ [Kě/m^j
§ 9 odst. 4 a) - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění
§9 odst. 4 a)
126,0,859
0,300
Typ

Název

§ 9 odst. 4 a)
trvalý travní porost
Stavební pozemek - celkem

Parcelní
ěíslo
373/1

Upr. cena
[Kč/m^]
32,47

Výměra
Jedn. cena
Cena
[m^l
[Kč/m^l_________ [Kčl
126
32,47
4 091,22
126
4 091,22

Pozemek ě. 373/1 - zjištěná cena celkem

4 091,22 Kě

2. Pozemek č. 373/2
Ocenění
Zemědělský pozemek oceněný dle § 6
Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:
Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.:
Celková úprava ceny:

20,00%
20,00 %

Parcelní rippy Výměra
JC
číslo
[m2]
[Kč/m21
trvalý travní porost
31312
94068
2 284
1,16
Zemědělský pozemek oceněný dle § 6
Celkem:
2 284 m^

Název
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-

Úprava
[%]
20,00

UC
[Kd/m21
1,39

Cena
ÍKČ1
3 174,76
3 174,76

Pozemek č. 373/2 - zjištěná cena celkem

3 174,76 Kč

3. Pozemek č. 5079
Ocenění
Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace
Úprava základních cen pro pozemky komunikací
Znak
Pl. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného
prostranství a drah
IV Ostatní a veřejná prostranství (veřejná zeleň, veřejné parky a
jiné veřejné prostranství)
P2. Charakter a zastavěnost území
III V kat. území mimo sídelní části obce v nezastavěném území
P3. Povrchy
III Veřejné parky nebo veřejná zeleň
P4. Vlivy ostatní neuvedené
III Vlivy snižujíeí cenu
P5. Komerční využití
I Bez možnosti komerčního využití

-0,10
-0,30
0,00
-0,01
0,30

I = P5*(1 + EPí) = 0,177

Úprava základní ceny pozemků komunikací

i= 1

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků
Zákl. cena
Upr. cena
Zatřídění
Koeficienty
_________________________ [Kč/m^1
[Kč/m^l
§ 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace a veřejné prostranství
§4 odst. 3
126,0,177
1,000
22,30
Jednotková cena pozemku nesmí být nižší než 30,- Kč / m^.
30,Typ

Název

§ 4 odst. 3
trvalý travní porost
Ostatní stavební pozemek - celkem
Pozemek ě. 5079 - zjištěná cena celkem

Parcelní
číslo
5079

Výměra Jedn. cena
Cena
[m^l
[Kč/m^l________ [Kč]
8 658
30,00
259 740
8 658
259 740,
259 740,- Kč

4. Trvalé porosty
Nelesní porosty: § 44.
LMX - ostatní měkké listnáče (LMX - ostatní měkké listnáče) na pozemku p.č.: 373/1

stáří S = 15 roků
relativní výšková bonita: 3
srovnávací bonita: 3
=
jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 80 m^ * 16,29 Kč/m^
součinitel srovnávací bonity
podíl skupiny dřevin v nelesním porostu
Koeficient sadovnického významu Ksv:
Koeficient typu zeleně Kz:
Koeficient vegetační pokryvnosti Kvp
LMX - ostatní měkké listnáče celkem

1 303,20
1,15
100,00 %
1,00
0,75
1,00
1 124,01 Kč

Celkem - nelesní porosty dle § 44

=

1 124,01 Kč

—

1 124,01 Kč

—

Trvalé porosty - zjištěná cena celkem

5. Trvalé porosty
Nelesní porosty: § 44.
LMX - ostatní měkké listnáče (LMX - ostatní měkké listnáče) na pozemku p.č.: 373/2
stáří S = 15 roků
relativní výšková bonita: 3
srovnávací bonita: 3
jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 1 800 m^ * 16,29 Kč/m^ =
29 322,*
součinitel srovnávací bonity
1,15
podíl skupiny dřevin v nelesním porostu
100,00 %
Koeficient sadovnického významu Ksv:
1,00
Koeficient typu zeleně Kz:
0,75
*
Koeficient vegetační pokryvnosti Kvp
1,00
LMX - ostatní měkké listnáče celkem
25 290,23 Kč
-

LMX - ostatní měkké listnáče (LMX - ostatní měkké listnáče) na pozemku p.č.: 373/2
stáří S = 40 roků
relativní výšková bonita: 3
srovnávací bonita: 3
jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 150 m^ * 17,21 Kč/m^
2 581,50
*
součinitel srovnávací bonity
1,15
podíl skupiny dřevin v nelesním porostu
100,00 %
Koeficient sadovnického významu Ksv:
1,00
Koeficient typu zeleně Kz:
0,75
*
Koeficient vegetační pokryvnosti Kvp
1,00
LMX - ostatní měkké listnáče celkem
2 226,55 Kč
-

-

Celkem - nelesní porosty dle § 44

=

27 516,78 Kč

Trvalé porosty - zjištěná cena celkem

n

27 516,78 Kě

6. Trvalé porosty
Nelesní porosty: § 44.
LMX - ostatní měkké listnáče (LMX - ostatní měkké listnáče) na pozemku p.č.: 5079
stáří S = 40 roků
relativní výšková bonita: 3
srovnávací bonita: 3
jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 3 500 m^ * 17,21 Kč/m^ =
60 235,
součinitel srovnávací bonity
*
1,15
podíl skupiny dřevin v nelesním porostu
*
100,00 %
Koeficient sadovnického významu Ksv:
*
4,50
Koeficient typu zeleně Kz:
*
0,15
Koeficient vegetační pokryvnosti Kvp
*
1,00
LMX - ostatní měkké listnáče celkem
46
757,42
Kč
Celkem - nelesní porosty dle § 44

46 757,42 Kč

Trvalé porosty - zjištěná cena celkem

46 757,42 Kě

2) Pozemky navrhovatele směny

1. Pozemek č. 555
Ocenění
Zemědělské pozemky oceněné dle § 6
Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:
Obce s 10-25 tisíci obyv. - území sousedních obcí:
Celková úprava ceny:
Náypv

Parcelní
číslo
555

Výměra
JC
rm21
rKČ/m2j
trvalý travní porost
75411
14 324
3,01
75451
825
2,29
Zemědělské pozemky oceněné dle § 6
Celkem:
15 149 m^
Pozemek ě. 555 - zjištěná cena celkem

Ocenění majetku obvyklou cenou
Pozemky SPÚ
1. Hodnota pozemků
1.1. Pozemek č. 373/1

Porovnávací metoda

60,00%
60,00 %
Úprava
[%1
60,00
60,00

UC
rKč/m21
4,82
3,66

Cena
ÍKČl
69 041,68
3 019,50
72 061,18

=

72 061,18 Kč

Přehled srovnatelných pozemků:
Název:
Pozemek, p.č.: 5302
Lokalita: k.ú. Velká Morava
Popis:
Pozemek umístěný ve stejné obci. Realizovaný prodej; V-6101/2021-611
Koeficienty:
1,00
redukce pramene ceny 1,00
velikost pozemku 0,80
poloha pozemku 1,00
dopravní dostupnost 1,00
možnost zastavění poz. 1,00
intenzita využití poz. 1,00
vybavenost pozemku 1,00
úvaha zpracovatele ocenění Upravená JC.
Cena
Výměra
Jednotková cena Koeficient
[ Kč/m^ ]
[Kč]
[m^]
JC [ Kě/m^ ]
Kc
0,80
1 225,56
10 500 000
6 854
1 531,95
Název:
Pozemek, p.č.: 2201, 2211
Lokalita: k.ú. Horní Lipka
Popis:
Pozemek umístěný v sousedním kat. území. Realizovaný prodej: V-783/2020-611.
Koeficienty:
1,00
redukce pramene ceny 1,00
velikost pozemku 1,00
poloha pozemku 1,00
dopravní dostupnost 1,00
možnost zastavění poz. 1,00
intenzita využití poz. 1,00
vybavenost pozemku 1,00
úvaha zpracovatele ocenění Upravená JC.
Cena
Výměra
Jednotková cena Koeficient
[ Kě/m^ ]
JC [ Kč/m^ ]
[Kě]
[m'l
Kc
714,29
1,00
850 000
1 190
714,29
Název:
Pozemek, p.č.: 2374,díl b), 2375, díl a)
Lokalita: k.ú. Horní Lipka
Popis:
Pozemek umístěný v sousedním katastrálním území. Realizovaný prodej: V9476/2020-611.

Koeficienty:
redukce pramene ceny velikost pozemku poloha pozemku dopravní dostupnost možnost zastavění poz. intenzita využití poz. vybavenost pozemku úvaha zpracovatele ocenění Cena
Výměra
[mM
[Kč]
700 000

1498

Jednotková cena
JC [ Kč/m^ ]
467,29

1,00
1,00
1,10
1,00
1,00
1,00
1,00
1,10
Upravená JC.
Koeficient
[ Kě/m^ ]
Kc
565,42
1,21_____
565 Kě/m^
835 Kě/m^
1 226 Kč/m^

Minimální jednotková porovnávací cena
Průměrná jednotková porovnávací cena
Maximální jednotková porovnávací cena
Parcela ě. Výměra Jednotková Spoluvlastnický
cena
podíl
[m^J
[Kě/m2]
373/1
835,09
trvalý travní porost
126
Celková výměra pozemků
126 Hodnota pozemků celkem
Druh pozemku

Celková cena
pozemku
[Kč]
105 221
105 221

1.2. Pozemek č. 373/2

Porovnávací metoda

Přehled srovnatelných pozemků:
Název:
Pozemky, p.č.: 1298
Lokalita: k.ú. Dolní lipka
Popis:
Pozemek umístěný v sousední obci. Realizovaný prodej: V-3630/2020-611.
Koeficienty:
-11 -

redukce pramene ceny velikost pozemku poloha pozemku dopravní dostupnost možnost zastavění poz. intenzita využití poz. vybavenost pozemku úvaha zpracovatele ocenění
Cena
Výměra
[Kč]
[m^]
190 000
10 284

Jednotková cena
JC [ Kč/m^ ]
18,48

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
1,00
1,00
Upravená JC.
Koeficient
[ Kc/m^ ]
Kc
17,56
0,95

Název:
Pozemky, p.č.: 210/17, 210/30
Lokalita: k.ú. Horní Orlice
Popis:
Pozemek umístěný v blízké lokalitě. Realizovaný prodej: V-1565/2020-611.
Koeficienty:
1,00
redukce pramene ceny 1,00
velikost pozemku 1,00
poloha pozemku 1,00
dopravní dostupnost 1,00
možnost zastavění poz. 0,95
intenzita využití poz. 1,00
vybavenost pozemku 1,00
úvaha zpracovatele ocenění Upravená JC.
Jednotková cena Koeficient
Cena
Výměra
[ Kč/m^ ]
JC [ Kč/m^ ]
[ Kč ]
[ m^ ]
Kc
28,52
30,02
0,95
437 500
14 575
Název:
Pozemky, p.ě.: 3494,3418
Lokalita: k.ú. Dolní Boříkovice
Popis:
Pozemek umístěný v sousední obci. Realizovaný prodej: V-628/2020-611.
Koeficienty:
1,00
redukce pramene ceny 1,00
velikost pozemku 1,00
poloha pozemku 1,00
dopravní dostupnost 1,00
možnost zastavění poz. 0,95
intenzita využití poz. 1,00
vybavenost pozemku 1,00
úvaha zpracovatele ocenění Koeficient
Upravená JC.
Jednotková
cena
Cena
Výměra
JC [ Kč/m2 ]
Kc
[ Kč/m2 ]
[Kč]
[m2]
0,95
23,75
25,00
348 600
13 943
Minimální jednotková porovnávací cena
Průměrná jednotková porovnávací cena
Maximální jednotková porovnávací cena

18Kč/m2
23 Kč/m^
29 Kě/m^

Parcela ě. Výměra Jednotková Spoluvlastnický
[m2]
podíl
cena
[Kě/m2]
373/2
2 284
23,28
trvalý travní porost
2 284 Hodnota pozemků celkem
Celková výměra pozemků
Druh pozemku

Celková cena
pozemku
[Kč]
53 172
53 172

1.3. Pozemek č. 5079

Porovnávací metoda

*"•.••.•*••

■•.''v-

Přehled srovnatelných pozemků;
Název:
Pozemky, p.ě.: 1298
Lokalita: k.ú. Dolní lipka
Popis:
Pozemek umístěný v sousední obci. Realizovaný prodej: V-3620/2020-611.
Koeficienty:
1,00
redukce pramene ceny 1,00
velikost pozemku 1,00
poloha pozemku 1,00
dopravní dostupnost 1,00
možnost zastavění poz. 1,00
intenzita využití poz. 1,00
vybavenost pozemku 1,00
úvaha zpracovatele ocenění Upravená JC.
Jednotková cena Koeficient
Cena
Výměra
[ Kč/m2 ]
[ Kě ]
[ m2 ]
JC [ Kč/m2 ]
Kc
18,48
18,48
1,00
190 000
10 284
Název:
Pozemky, p.č.: 210/17, 210/30
Lokalita: k.ú. Horní Orlice
Popis:
Pozemek umístěný v podobné lokalitě. Realizovaný prodej; V-1565/2020-611.
Koeficienty:
redukce pramene ceny 1,00
velikost pozemku 1,00
poloha pozemku 1,00
dopravní dostupnost 1,00
možnost zastavění poz. 1,00
intenzita využití poz. 1,00
vybavenost pozemku 1,00
úvaha zpracovatele ocenění 1,00
Cena
Výměra
Jednotková cena Koeficient
Upravená JC.
13-
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[Kč]
437 500

[m^l
14 575

JC [ Kč/m^ ]
30,02

Kc
1,00

[ Kč/m^ ]
30,02

Název:
Pozemky, p.č.: 3494, 3418
Lokalita: k.ú. Dolní Boříkovice
Popis:
Pozemek umístěný v sousední obci. Realizovaný prodej; V-628/2020-611.
Koeficienty:
1,00
redukce pramene ceny 1,00
velikost pozemku 1,00
poloha pozemku 1,00
dopravní dostupnost 1,00
možnost zastavění poz. 1,00
intenzita využití poz. 1,00
vybavenost pozemku 1,00
úvaha zpracovatele ocenění Koeficient
Upravená JC.
Jednotková
cena
Cena
Výměra
JC [ Kč/m2 ]
Kc
[ Kč/m2 ]
[Kč]
[m2]
1,00
25,00
25,00
348 600
13 943
Minimální jednotková porovnávací cena
Průměrná jednotková porovnávací cena
Maximální jednotková porovnávací cena
Parcela č. Výměra Jednotková Spoluvlastnický
[m2]
podíl
cena
[Kč/m2]
8 658
24,50
trvalý travní porost
5079
8 658 Hodnota pozemků celkem
Celková výměra pozemků
Druh pozemku

Pozemky navrhovatele směny
1. Hodnota pozemků
1.1. Pozemek č. 555

Porovnávací metoda

ISKč/m^
25 Kč/m^
30 Kč/m^
Celková cena
pozemku
[Kě]
212 121
212 121

Přehled srovnatelných pozemků:
Název:
Pozemek, p.č.: 812
Lokalita: k.ú. České Libchavy
Popis:
Pozemek umístěný v podobné lokalitě. Realizovaný prodej: V-10989/2020-611.
Koeficienty:
1,05
redukce pramene ceny 1,00
velikost pozemku 1,00
poloha pozemku 1,00
dopravní dostupnost 1,00
možnost zastavění poz. 1,00
intenzita využití poz. 1,00
vybavenost pozemku 1,00
úvaha zpracovatele ocenění Upravená JC.
Jednotková cena Koeficient
Cena
Výměra
[ Kč/m^ ]
JC [ Kč/m^ ]
[Kč]
[m^]
Kc
26,25
1,05
25,00
42 197
1 688
Název:
Pozemek, p.č.: 498/9
Lokalita: k.ú. Řetůvka
Popis:
Pozemek umístěný v podobné lokalitě. Realizovaný prodej: V-3965/2020-611
Koeficienty:
redukce pramene ceny velikost pozemku poloha pozemku dopravní dostupnost možnost zastavění poz. intenzita využití poz. vybavenost pozemku úvaha zpracovatele ocenění Cena
Výměra
[Kč]
[m2]
44 780

2 239

Jednotková cena
JC [ Kě/m2 ]
20,00

1,00
1,05
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Upravená JC,
Koeficient
[ Kč/m2 ]
Kc
21,00
1,05

Název:
Pozemek, p.č.: 458, 528
Lokalita: k.ú. Šedivec
Popis:
Pozemek umístěný v podobné lokalitě.. Realizovaný prodej; V-2268/2020-611
Koeficienty:
redukce pramene ceny velikost pozemku poloha pozemku dopravní dostupnost možnost zastavění poz. intenzita využití poz. vybavenost pozemku úvaha zpracovatele ocenění Výměra
Cena
[Kč]
[m^]
1 293 300
51 672

Jednotková cena
JC [ Kě/m^ ]
25,03
-

15-

1,00
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Upravená JC.
Koeficient
[ Kě/m^ ]
Kc
23,78
0,95

21 Kč/m^
24 Kč/m^
26 Kč/m^

Minimální jednotková porovnávací cena
Průměrná Jednotková porovnávací cena
Maximální jednotková porovnávací cena
Parcela č. Výměra Jednotková Spoluvlastnický
[m2]
cena
podíl
[Kč/m2]
orná půda
555
23,68
15 149
Celková výměra pozemků
Hodnota pozemků celkem
15 149
Druh pozemku

Celková cena
pozemku
[Kč]
358 728
358 728

4.2. Výsledky analýzy dat
Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:
Pozemky SPÚ

1. Pozemek č. 373/1
2. Pozemek č. 373/2
3. Pozemek č. 5079
4. Trvalé porosty 373/1
5. Trvalé porosty 373/2
6. Trvalé porosty 5079

4 091,22 Kč
3 174,76 Kč
259 740,- Kč
1 124,01 Kč
27 516,78 Kč
46 757,42 Kč

Pozemky SPÚ - celkem:

342 404,19 Kč

Cena po zaokrouhlení dle § 50: - celkem:

342 400,- Kč

Pozemky navrhovatele směny

72 061,18 Kč

1. Pozemek č. 555

Pozemky navrhovatele směny - celkem:

72 061,18 Kč

Cena po zaokrouhlení dle § 50: - celkem:
Rekapitulace ocenění majetku obvyklou cenou____________

72 060,- Kč

Pozemky SPÚ
1. Hodnota pozemků
1.1. Pozemek č. 373/1
1.2. Pozemek č. 373/2
1.3. Pozemek č. 5079
Hodnota pozemků - celkem:

105 221,-Kč
53 172,- Kč
212 121,-Kč
370 514,- Kč

Pozemky SPÚ - Obvyklá cena
370 510 Kč
slovy: Třistasedmdesáttisícpětsetdeset Kč

Pozemky navrhovatele směny
1. Hodnota pozemků
1.1. Pozemek č. 555

358 728,- Kč

Pozemky navrhovatele směny - Obvyklá cena
358 730 Kč
______slovy: Třistapadesátosmtisícsedmsettřicet Kč

5. ODŮVODNĚNI
5.1. Kontrola postupu
Rozdíl mezi cenou zjištěnou a cenou obvyklou je dán trhem s obdobnými nemovitostmi v lokalitě,
kdy obvyklá cena cenu zjištěnou převyšuje téměř vždy. Podkladem pro toto zjištění jsou skutečné
prodeje pozemků dle kupních smluv evidovaných příslušným Katastrálním úřadem.

6. ZÁVĚR
6.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď
Prohlašuji, že ve smyslu § 18 zákona č. 254/2019 Sb. nejsem podjat k věci, účastníkovi řízení nebo
jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí řízení
nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit.
Prohlašuji, že jsem si dle § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.
Znalec souhlasí se zveřejněním tohoto znaleckého posudku.
Závěrečný výrok:
Obvyklá cena byla určena ke dni prohlídky za účelem prodeje pozemku. Její platnost se
předpokládá 12 měsíců, pokud se zásadně nezmění podmínky na trhu.

SEZNAM PŘÍLOH

počet stran A4 v příloze:
3
6
1
4

Objednávka
Výpis z katastru nemovitostí
Kopie katastrální mapy
Uzemní plán

Odměna nebo náhrada nákladů
Odměna byla sjednána 3200.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 3875.
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ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnulím Krajského soudu Hradec
Králové ze dne 23.4.1987, č.j. Spr 2336/85 pro obor ekonomika. odvél\ i cen\ a odhady
nemoviioslí.
Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 3875-105/2021 e\ idence posudků.
V Králíkách 4.10.2021

.lan Čuma
Sportovní 741
561 69 Králíky

PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU
č: 3875-105/2021
__________ počet stran .A.4 v příloze:
Objednávka
Výpis z katastru nemovitostí
Kopie katastrální mapy
Uzemní plán

6
1
4
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I STATNI

P02£«Ka>v
URAĎ

státní pozemkový uraď

Sídlo; Huslnecka lC24/11a. 130 00 Praha 3 -Žižkov. IČO; 0131277-;, UIČ. C201312774
Krajský cozemko'.rý úřad pro Pardob>cky kraj
adresa pro doručováni' Boženy Němcové 231, 53C02 Pardubice

Váš dopis zn .
ze dne
Naše zn. SPU 353975í2021ř144řD(e
Spisová zn,; SPU 1B6522/2Q21

Čuma Jan
Sportovní 741
Králíky
56169

Vyfizuje Jaroslav Brebera
Telefon: 727 965 762
10 DS:z49per3
E-mail; pardubický.kraj^spucrcz
Datum 23.9 2021

OBJEDNÁVKA - směna majetku
Objednatel:
Česká republika-Státni pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
IČO. 01312774 ’
Kontaktní osoba za SPÚ: Jaroslav Brebera
Zhotovitel:
NázevíČuma Jan
IČO: 11146486
Sídlo:
Sportovní 741
Králíky
56169
Podle „Rámcové dohody č : 182-2020-544101 uzavřené dne 5.5.2020 (dále jen „Dohoda')
mezi objednatelem a zhotovitelem objednáváme u Vás .Znalecký posudek" :
Účel znaleckého posudku:
Sména majetku
Požadované ceny:
/. Oceněni pozemku SPÚ
Obvyklá cena určená způsobem podle zákona č 151/1997 Sb., a vyhlášky č 441/2013 Sb.,
v platném znění V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se
majetek a služba tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se
zvažuji všechny okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčeni obvyklé ceny
musejí být v ocenění uvedeny Spolu s určením obvyklé ceny nemovité véci nebo její tržní
hodnoty se urči i cena zjištěná. Případné rozdíly v oceněni je třeba náležitě odůvodnit Cena
je určena včetně součásti a pnsiušenstvi pozemku
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Soupis oceňovaných věcí nemovitých;
Pozemek ve vlastnictví státu vedený na LV 10002
Obec

Katasbafiii úicmi

Katastr nemovitostí - pozemiiově
Dolní ’Zorava
Horní Morava
Katastr nemoviiosti - pozemkové
Dolní Morava
Horní Morava
Katastr nemovitosti - pozemkové
Dolní Morava
Velká Morava

PdicaL'ii čisto

Výměra

Dluh. pozčniKu

373/'t

trvalý travní porost

126

373/2

trvalý travní porost

2284

5079

trvalý travní porost

BG53

Nabyvatel věci nemovité:
II. Oceněni pozemku (pozemků) navrhovatele směny/třetí osoby

Obvyklá cena určená způsobem podle zákona č. 151/1997 Sb.. a vyhlášky č. 441/2013 Sb.,
v platném zněni V odůvodněných připadech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se
majetek a služba tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Pntom se
zvažuji všechny okolnosti, které mají na tržni hodnotu vliv Důvody pro neurčení obvyklé ceny
musejí být v ocenéní uvedeny Spolu s určením obvyklé ceny nemovité véci nebo její tržní
hodnoty se urči i cena zjištěná. Pnpadné rozdíly v ocenéní je třeba náležité odůvodnit. Cena
/e určena včetně součásti a příslušenství pozemku.
Soupis oceňovaných věci nemovitých:
Pozemky s dispozičním oprávněním navrhovatele smény/třeti osoby vedené na LV 16Q
Obec

Kaíaslrálni územi

Katastr nemoviiosll - pozemkové
fietová
Řetevá

Parcelní číslo
555

Daih pozemku
trvalý travní porost

Výměra v m^
15t49

Nabyvatel věci nemovité:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Specifické požadavky objednatele;
Cenu určit pro každý pozemek samostatně včetně zaokrouhleni
Součinnost objednatele a zhotovitele:
Objednavatel poskytne zhotoviteli• Výpis z katastru nemovitosti.
• Sděleni stavebních úřadů k ÚPD.
Cena služeb
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za cenu za dílo stanovenou na základě jednotkové
ceny uvedené v Příloze č. 2 Dohody, v souladu s ČI V Dohody.
Celková cena za znalecký posudek - 3 200,- Kč včetně DPH
Smluvní požadavky na zpracováni a převzetí ZP;
Znalecký posudek musí splňovat veškeré náležitostí ujednané v příslušné ,Smlouvé‘.
Zejména je nutné zpracováni podle uzavřené smlouvy ve shodě• Standardy zoracováni znaleckých posudků pro Státní pozemkový úřad
Podle příslušných „smluv" je mimo jiné součásti ZP:
• Znalecká doložka podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a
znaleckých ústavech a podle vyhlášky č. 503/2020 Sb.. o výkonu znalecké činnosti

2.'3

•
•
•

v platném znénl.
Doložka dle § 127a zákona i. 99/1963 Sb.. občanský soudní řád
Prohlášeni o nepodjatosti
Objednávka zadavatele ZP.

Podle příslušné smlouvy objednavatel požaduje:
Termín předáni; Zhotovitel se zavazuje, že dílo objednateli předá do 30-ti kalendářních dni
ode dne převzetí objednávky (dohodnout lze jinou Ihútu)
Forma odevzdání;
2 X listinná podoba znaleckého posudku dle zákona č. 254/2019 Sb Dále je požadován sken
odevzdaného listinného originálu ve formátu PDF, u kterého nejsou požadovány náležitosti
elektronické podoby dle zákona č 254/2019 Sb. Elektronická podoba posudku (sken) ve
formátu souboru PDF se musi shodovat s odevzdaným listinným originálem znaleckého
posudku včetně všech příloh, podpisu znalce a otisku pečetí.
Fakturační údaje (obligatorni náležitosti faktury):
Zhotovitel
Cena bez DPH, rozpis částky DPH podle sazby
Číslo účtu Zhotovitele
Adresa pro zasláni faktury: Státní pozemkový úřad. Krajský pozemkový úřad pro Pardubický
kraj
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dilo jen po jeho řádném předání objednateli,
a to na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen Jaktura"). Přílohou
faktury musí být objednatelem potvrzený předávací protokol o provedeni službý. Bez tohoto
potvrzeného protokolu nesmi
faktura výstavena
Smluvni strany berou na vědomí, že v této objednávce nebyly sjednány podstatné
změny podmínek stanovených „Dohodou".
S pozdravem

/

Ing. Mirosla^ Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj
Státního pozemkového úřadu

u>»l • 'I

'Civt'a !ia20®!ar*

j i.‘*0

| Pt.* O'0i5*:*74
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VÝPIS Z KATASTRU HEMOVITOSTÍ
prokazující sca.v evidovaný k datu í *?. ^^9. ^021 13:55:02
Okrtí.0:

CZ0S34 Ústi nad Orlici

Obé*:

Kar.. čzrítnl,: 629791 V«lk& Morava

Li.er vlastnicLvi;

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou čiselnýcři řadách

k vlastnxK,

oprávněny

5SQ163 Dolní Hořava
10Q02
(St. = stavabni parcela)
Poďi i

I den Lifikátc*z

Vla:stnické provo
Česká republika

00000001-001

Pri5J{já.MC5f ho.spc'dar-it s

5r.4ru

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/lIa, Žižkov, 13000
Praha 3

01312774

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B 'tfnovl to^ti
Fozenk}'

Pa £T-:?el3

5079

_V^Tnčraín:2J Pxati

Zpús':?b využiti_____ Jpu'.i-ob ociizjny

8658 trvalý travnr porost

R1 V«-:cná práva s loužicí ve prospěch nerrcvitosti v časti B

zeir.édélský púdni
fond
Bez zápisu

C

VícnA práva zatěžujíc! ner.rA'1 r.oati v Části B včetně souvisejících útíajú

D

Paznánky a dalAi obdebně iinjje

Piorifcy 3 upczornéni

' Bez zápisu

Bez zápisu

- Bez zápisu

ííabývací tituly a jiné podklady zápisu

listina
o Rozhodnuti pozemkováho úřadu o výraěné vlastnických práv v pozemkové úpravě
Roz/6166/VA/02/K/05 za dna 31.05.2005. Právni moc ke dni 16.06.2005; uloženo na prac.
Ústí nad Orlici
Z-6310/2005-611
Pco: Česká republika

PČ/TČO: 00000001-001

o Ohláieni příslušnosti hospodařit s majat. státu(^4 zák.č.503/2012Sb.)« přechodu práv z PF
ČR (§22 bod 3 zák.č.503/20l2Sb.) 0100006/2013/OMV/1
ze dne 02.01.2013.
Z-910/2013-611
Pzo: Státní pozemkový úřad. Husinecká 1024/Il,a. Žižkov, 13000 Praha RČ/XČOt 01312774

Vztah tanitovanych púdné ekciogickýct: jednotek (BFEJi k parrelái
Pa zcela
5079

BPF.2
63441

Vý-T.-4r.^ lir.2i

83745

6670

19ÍB

PoKud je vý.T.éra tonitnicr. ailú parcel menši tiož vý;n<>rj parcely, zbytek parcely není čem. toeán

itíJCi 7s<>j v iyenníJti

vu jkrorc.Ti v^•(Cc.^JvJ jsrjrni .•;cr4v';j <4r44rru

f.stasttiln; uřaa pro Ijj-J-auicXy tirá), Kíícafit ti'.ni pr4ccvl$c4 Oíil r.J*d Oilici.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stJiv ovidovaný íc datu 15.Q9.J02i xS:bS:Q2
Okres:
Kat.územi:

CZ0534 Ústi nad Orlici

Obec: 580163 Dolni Morava

629791 Velká Morava

V kat. území jsou pozemky vedeny

Met vlastnictví; 10002
ve dvou Číselných řadách (St. “

stavební parcela)

Nefficvitosvi jsou v úctír»/3im obvodu, ve kceré.’:i vykcnárá sráír.oi sjrrávu karasrri; nemovitost: i ČF:
KMtMStrÁlnx úirad pro Pardubický kraj. Katastrální pracoviště Ostí nad Orlici, kód: €11.
Vyhotoví 1;
Český úřad seměméřicky a katastrlZní
Vyhc roven o dálk ovým příst upes;

- SCO

tj

IS .09.2022

I-í;Í?:-í7

Šice/li

Poipis, rarlrkc;

.Vercv:

Vyhotoveno:

v urínníf'* oDvc.iu, ve

vy<ortiv.i *twtrni opravu

nw^oviccjscj ČF

KatistrAir.i úřid prc Ksťlubacky ktaS Katastrální praccviStí 'Ja-.v i.a;i Oillci,

«crani 2

tód; fell.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující «cav evidovaný k datu 15.09,20^’! 1-1:15:03
Okres;
Kat.úremi:

C20534 Ústi nad Orlici

Obec:

629782 Rorni Morava

I.tst /lastr.ictvi:

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
A

jlny opt.ivn^ný
VI.isrnícké pr.3vo
Česká republika

580163 Dolní Morava
10002
(St. ■ stavební parcela)

Icifnci/iktítor

Pcdii

00000001>001

PfisiuJncsr ho5?pc;:áarit 5 rajt:tker\ TftáLii
Státní pozefiikový úřad, Husinecká 1024/lla* Žlžkov, 13000
Praha 3

01312774

ČÁSTEČNÝ VÝPIS
b 1'feir.Dvitosci

Poz&irky
P.^rcol^

[m2} Druh pozemku

373/1
373/2

vyuijri

JpO.h-cb ochrany

126 trvalý travni porost

zemádálský půdní
fond

2284 trvalý travni porost

zemědělský půdní
fond

31 Věcná práva slouzici ve prospěch n»smovitostl v části B

- Bez zápisu

C

Vécna práva raněSujtci nerr.ovitosri v části B včetně scuvinejlcich údajů

S

Poznámky a calSi obdobné údaje

Bez zápisu

- Boz zápisu

Ploinby 3 upozornění
E

Bez zápisu

Nůbýv^ci cituly a jinó podklady rdpii-u

Listifja
o Ohlášeni příslušnosti hospodařit s majet. státu(S4 zák.č.503/2012Sb.), přechodu práv z PF
ČR (S22 bod 3 xik.č.503/20X2Sb.) 0100006/2013/OMV/1
le dne 02.01.2013.
Z-910/2013-611
l‘ro: Sbátnx pozemkový úřad. Husinecká 1024/lLa, Žižkov, 13000 Praha RČ/IČO: 01312774
3
Vstáli bvniiovánýclt pOuiií nkoloqicKýcíi jeiJnotek

Parcela

(HFEJ!

k p.9fi;eJám

yým.órii!mí2i

SrEJ

3737Í

94068

373/2

94068

.........

126

2284

boniroicr. dlíů parcel nen^i než výměra parcsly, zbytek psrcoly není bonxtcvan

Pokud je

KciTb'i-.'-i f

i

Fh*^Rř r.41

J4t'.»u v ityrvnliTT (Th’vr.'d-j,
.

tjř

P.1 TrfitKI r k’i

fc* fctcrÍTi v^yKvnáVit sríacfíí
k - 11

>>' \r a -i*

' *i I

nr i*rnii i

fo.sr!
ií

*

r cí i"}f 1 {r: 1 .

r/ulr

ř.lí

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazujici stav ovidovaný k datu 15,0^.2021 ií;í5;í?J
Okres:
Kat.uzeni:

CZ0534 Ústi nad Orlici

Ot>*íc:

629782 Homi Morava

v 1 jstr, Ictvi :

V kat. úroai ^aou potoeiky vodony vo dvou číselných radách

580163 Dolni Morava
10002
(St. ■ stavební parcela)

Nenovítostz ?sou* v úcen.nír; obvodu, ve kterfí.Ti vy.^c/ř<u'd íf£<ři:ii c-p::ivu kacijstru .Tenovztosrri ČH:
Katastrální úřad pro PArdublcký Jtraj, KatasCráini pracoviště CTsti nad Orlici, kód: €11.
Vyhazovi1:
Čtfňký úřad x^njéiTtíčirký a kjtjs trálni - SCD
Vyhotoveno diikovyt: priotuf^r:

Vyhotovenc:

Podpis, raiitkCT

•MtíCtfí c :rti

yazA^trz

3?ou v uTCT-rir cbvocíg.

ve

15,09.2021

14:23:22

Kiíenl ^^0;

iroran lytonává

uí.iii pro Parduoirky Ktů^, K-<t

*r4rny

-/t^vu Jratrtatrg ft«r.o-.‘irosrl c.í

tA l-i j pr^irrov i š»-i lis*- naJ Or.isi,
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
pcokarujici stav evidovaný íc datu 15,09.í’02l i-l:lS:ú3
Okr^s:

CZ0534 Osti nad Orlici

V kat
A

Ob*fc: 580872

745359 áetová

Kar..úženi:

úzexni jsou pozemky vedeny

Vlastník,

Řetová

Liat viastniot.vi: 160

ve dvoučiaelných řadách

j-iný oprávněný

<St. -stavebníparcela)

h'cdil

ldet:řiťikétc‘r

Vlastnické právo

650210/1914

,

ČASTEČSÝ VÝPIS
B Nerrovitosti

PCjíBJfíky
Parcel a

Výtrt^zá {fr,2J Oi'i:h poze.^ku

Způsob vycžzti

Způsob ochss:iy

zeiEádelský púdnz

15149 trvalý travní porost

31 Vécr.á práva zlcurici vc pc;;SpvCh r.omcvit.ostí
C

v

fond

U

- Bez zápisu

Vécná prftVa tarěžujici n<sniovit045ti v líásti R včetnč souvisejících údajO

f>

* Bez zápisu

Pozná.T-ky a rfalái obdoh.’ie údaje
ryp vztahu

o Zmána číslováni parcel
Otvořena z p.p. PK 555
Fovínnozt k
Parcela: 555
Plomby a upozorněni
E

- Ber zápisu

,V«ibývcici tiruTy a Jině podklaHy z.fpísu

Listina
o Smlouva kupni

ze dne 21.08.2008. Právní účinky vkladu práva ke dm. 21.06.2008.
V-6221/200B-611
,

Pro:

E

RČ/TČO: 650210/1914

VzCíih bcoi to^'3.^};*ch půdně ekologických -jedhotak (BPEJ}

Fůcc^ia

555

~

BFSJ

75451

k parceíšr:

Vý/néra(mZ}

............................

14324

^

925

Pc.kud 7e výněrd bonítníc.h diiú csrcsl menši než výměra púrceíy, zbytek cascely není bont tovAr.

W**íT>o'/J f

r í ;sou v ijrÉijinim očír.ufii, ve tcer'efl vyr.cn^vá stčteí sx/rjvg V.i ijsscru
CO-SC í '*S
0fa<J pr-*' ř,:ir.1iihln*y itrai, Katjstrilni prjircvlCTí Ustl r.ad Orlici. *ód: fill.
?r r dPů i
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
profcazujici stav evidovaný k datu 1 !j. Cí*, 202}
Oicrfta:

CZ0S34 Ústi nad Orlici

Ober:

745359 BetovÁ
V tcat.

ř/e.TiC-vi tOiTC i

LiSt vlastnictví:

uzenu, jsou pozemky vedeny ve dvou číselných žadách

580072 Řetová
160
(5t. = stavební parcela]

;sct; v u^f.'nnJn vb^otju, vc kttíré.r, vykcnévá stácr.i správu ksr.asttu nenovivostí ČR:

Katastrální utsd pro Pjtrdvbický Jtraj, Katastrální pracovišté Ustx nad Orličtí kod: 611.

Vyhotovil:

Vyhútcv^no:

Podpis,

šizeni PC:

ČGský úřad ze.téiTiěřický a kac^stráini - OCD
VyhoLcveno dáÍkovýs\ pří sr uptr/T!
rariokc:

říOiTOV’roíiři

v !)»č'íiríi(f cbťí^du,

Ib.09.2021

l-i:25:4l

i-'« kt^rříTr vyk-^r.sv.t rt.itnl .-.pidvi; A.iCííCru ;.e.':íc*Vvlc:fíÍ ČH

•’i'.rt?'. ral r.:. uřirJ pro Par«itli: *.ky Hrij, Kaí-.i/.M A IM jor.icovlSt;A
arr.ir.a
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risl Orlici, too: 6il.

MĚSTO králíky
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY

Odbor územního plánováni a stavební úřad
Váš aopis zn

2u

Cislo lednac:
k'.UKR'S417,^C2l'OÚPSÚ4.r
Evioenč. číslo. 10783.'2021
Spts. zr.ačKa
Spis. znak: 326.2 Skart. znaluskafl Ihóta' V/5
Poč.listů
2
Počet pfilohílistu pílích-U
Vyřizuje
Telefon.
E-mail.

I

Ing Lenka Tušinovská
465 670 762
I lusinovsk3@kral;ky.eu

VKráiikácíi; 21 06 2021

Vyjádření úřadu územního plánováni z hlediska územně plánovací dokumentace
Městský úřad Králíky, odbor územního plánováni a stavební úřad. je úřadem územního
plánováni příslušným k vydáni vyjádřeni dle § 6 odst. 1 písm, g) zákona 183/2006 Sb., o
územním plánováni a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisu (stavební zákon)
One 21.5.2021 jsme obd.rželi Vaši žádost o vyjádřeni orgánu územního plánováni
k pozemkům p p.č. 373/2, p.p.ě 373/1. pp.č. 223,'2. p p.č 229/1, p.p.č 243 všechny v k.ú
Horní Morava a p p.č. 5079 v k.ú. Horní Morava.
Na území ooce Dolní ^l0rav3 je v platnosti územně plánovací dokumentace:
Změna č 1 Územního plánu obce Dolní Morava účinná ode dne 29 7 2006
Změna č, 2 ÚPO Dolní Morava účinná ode dne 7. 1. 2009,
Změna č. 3 ÚPO Dolni Morava účinná ode dne 2 1 2010,
Změna č. 4 ÚPO Dolni Morava účinná ode dne 11.1, 2011.
Změna č 5 ÚPO Dolni Morava účinná ode dne 6, 4, 2012
Změna č 6 ÚPO Dolni Morava účinná ode dne 28. 5. 2014.
Změna č 7 ÚPO Dolni Morava účinná ode dne 28. 2. 2017 (dále jen uzemni plán)
P.p.č. 373/1 v k.ú. Horni Morava |e součásti zastavěného území, plochy s rozdílným
způsobem využiti „individuální rekreace"
P.p.č. 223/2 a p.p.č. 243 obé v k.ú. Horni Morava jsou součásti zastavitelné plechy
s rozdílným způsobem využiti .individuální rekreace"
P.p.č. 373/2 v k.ú. Horni Morava je součásti nezastavěného územi, plochy s rozdílným
způsobem využiti „Pozemky určené k plněni funkci lesa (PUPFL)"
P.p.č. 5079 v k.ú. Velká Morava je součásti nezastavěného území, části součásti plochy
s rozdílným způsobem využiti „plochy zemědělského půdního fondu (ZPF)“ a části
součásti plochy s rozdílným způsobem využiti „plochy zelené mimo plochu PUPFL"
Individuální rekreace;
Přípustná funkce.
Rodinná rekreace
Podmíněná funkce
Přechodné ubytováni
Sídle VoKé námó£.i; 5. S61 68 Kr.lliíy; (el 456 B/O 701: lan; 4f.5í)31 32'
Mésto Kfiil.V.yfírzttciorr, ccrtfyaiu <valily dié normy ISO 9001;2D08
a céífUfkátu svitému managemertiu »c2ccčnoslt 3 ochrany zdraví př. piaci
fjln mymy OHSA5 \fiOO'--2ZC7
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DJC C2Q02/907?

I(". 00279072
>vN*

i

. v.

ID rt.itnvč schfarrky ■c<6blajt

Podmínky využiti:
respektováni současné prostoroyé komposice, intenzita využití úzerni max 20 % z toho
nadzemní stavby nejvýše %. v údoli Mlýnického potoka se výstavba daišich objektů IR
nepřipouští ani v současné ploše IR

Pozemky určené k plněni funkci lesa (PUPFL):

Přípustná funkce:
Produkce dřevní hmoty, ochrana půdního profilu, stabilizace odtokových poměrů v krajině
Podmíněná funkce:
Stabilizace ekosystému, stavby a zařízeni pro protierozni ochranu, optimalizaci vodního
režimu, revitalizaci krajiny a zabezpečeni funkci lesa

Plochy zemědělského půdního fondu (ZPF):

Připuslná funkce:
Zemědělská rostlinná prvovýroba, stabilizace odtokových pom.ěru v krajině, ochrana půdního
profitu
Pcdminěriá funkce.
Stabilizace ekosystémů, stavby a zařízeni pro protierozni ochrany, optimalizaci vodního
režimu, revitalizaci krajiny

Plochy zelené mimo plochy PUPFL;

Přípustná funkce:
Dotvářeni krajinného rázu. stabilizace odtokových poměrů v krajině
Podmíněna funkce
Stabilizace ekosystémů, individuální rekreace stavby a zařízeni pro protierozni ochranu,
optimalizaci vodního režimu, revitalizaci krajiny
Podmínky využiti:
Zachováni tradičních výhledu a průhledů

rýiÉSTSKř ÚŘAr

561 69 Kr;^ 11 '• ■

Ing Lenka Tušinovská
referent odboru územního plánováni a stavební úřad

Městský úřad Ústí nad Orlicí

stavební úřad

Vj5c e.j:
Ze dne
31.0S.2Q21

NaJed.i.:
čísk)Spi»u:
Spii, znaíkj;
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Vyjádřeni k pozemku p.p.í. 55S v katastrálním území a obcí Řetová z; hlediska územního plánování.
Stavební úřad Městského úřadu Ústi nad Orlici, jako orgán územního plánováni příslušný na základě
ustanoveni 5 6 odst, 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební
zákon), ve zněni pozdějších předpisů posoudil předloženou žádost a sděluje, že pozemek p.p.č. 555
v katastrálním územi a obci Řetová se v platném Územním plánu Řetová nachází mimo zastavěné
území ve funkční ploše fíX - rekreace - se specifickým využitím - golfové hřiště. Tyto funkční plochy
se navrhuji jako nezastavitelné s využitím pro golfové hřiště (hrací pole, jamkoviště, odpailště, vnější
hrací pole, trvalá travnatá plocha).
Zároveň je územním plánem pro plochy ftx stanoveno následující funkční využiti:
Hlavní využiti; navrženo pro golfové hřiště.
Přípustné využití: golfové hřiště, ostatní komunikace, zeleň.
Nepřípustné využiti: jakákoliv realizace staveb vč. staveb pro golf. pro které jsou navrženy sousední
lokality Z26, 227 a 231 a Z30 (parking).
Toto vyjádření vychází z platného Územního plánu Řetová, ve znění změny č. 2, která nabyla
účinnosti dne 20.03.2015.

Petr Marčik v.r.
vedoucí stavebního úřadu
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oprávněná úřední osoba
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ploclia bydleni
pkKhn občanského vybavení (-/yjmo lélovýchovy a í
plocha individuální rckreaco
plocha občanského vybavení (tělovýchova a sport)
plocha sjezdove trati, bobové drahý

I_____

kofidry drážní dopravy
plocha výroby
plocha zeniédělského půdního fondu (ZPF)
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plocha pozemků určených k píném funkcí losa (PUF
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plocha zelené mimo PUPFL
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pl-Dcha veřejné zeler^ě
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plochy vodní a vodohospodářské
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plochy vodni a vodohospodářské - polt^
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plocha skladu zasnéžovani
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ostalní plochy pro dopravu
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