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1. NÁLEZ 

1.1 Bližší údaje o nemovité věci 

Oceňované nemovitosti se nacházejí v částí obce Staré Křečany v místně příslušné části 

Brtníky, při hlavní silnici vedoucí na Mikulášovice. 

Vesnice Brtníky správně náleží pod obec Staré Křečany. Leží v Šluknovském výběžku 8 km 

západně od Rumburku na rozhraní Lužických hor a Labských pískovců. Svojí polohou na 

okraji národního parku České Švýcarsko plní úlohu jeho severní vstupní brány. V roce 2011 

zde trvale žilo 251 obyvatel. 

Brtníky, ležící cca 1,5 km od severní hranice Národního parku České Švýcarska, jsou 

východiskem několika značených turistických tras, určených pro cyklisty i pěší návštěvníky 

tohoto rozsáhlého chráněného území. 

Pro Brtníky jsou typické v přízemí roubené, v patře roubené či hrázděné chalupy s břidličným 

či dřevěným obložením patra, které je neseno tzv. podstávkou. 

Oceňovaná nemovitost byla původně přesně takovouto stavbou. V současné době je celá 

nemovitost zbourána a na místě je pouze vidět několik základových pasů a místy i pozůstatky 

zdí. Dle informací již v roce 2014 byla stavba vedena jako zaniklá  (demolice). 

Pozemek je částečně oplocen a na bývalých základech (základové desce) byl postaven 

karavan, zjevně užívaní. Oplocení není v posudku oceněno, je bez hodnoty. 

1.2 Podklady pro vypracování posudku 

Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Brtníky obec Staré Křečany, list vlastnictví č. 178, 

vyhotovený Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk dne 

21.11.2017 

Kopie katastrální mapy pro k.ú. Brtníky, vyhotovený Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk dne 24.4.2018. 

Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu dne 24.4.2018. 

1.3 Vlastnictví 

Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitostí na listu vlastnictví č. 178 pro 

k.ú. Brtníky a obec Staré Křečany zapsán: 

 

Kunz Jaroslav  

Brtníky 87  

407 60 Staré Křečany 

1.4 Předmětem ocenění jsou 

1) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC) 

2) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC) 

3) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC) 
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2. POSUDEK A OCENĚNÍ 

2.1 Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  

Oceněno podle § 3 vyhlášky. 

2.1.1 Popis 

Pozemek p.č.st. 206 - zastavěná plocha a nádvoří, stavba čp. 83 byla zbourána. 

2.1.2 Výpočet Iu - úprava ceny pozemku (dle přílohy 2, tab.2)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ui 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Velikost obce podle počtu obyvatel   3   0.70 

1001 - 2000 

2. Hospodářsko-správní význam obce   4   0.70 

Ostatní obce 

3. Poloha obce   6   0.80 

V ostatních případech 

4. Technická infrastruktura v obci   2   0.85 

Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 

5. Dopravní obslužnost obce   2   0.95 

Železniční zastávka a autobusová zastávka 

6. Občanská vybavenost v obci   2   0.98 

Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, ambulantní zdravotní zařízení, základní škola a 

pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Součin hodnot     0.3102 

 

Iu = SOUČIN(Ui) = 0.3102 

2.1.3 Výpočet Io - omezující vlivy (dle přílohy 3, tab.2)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Oi 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku   2   0.00 

Tvar bez vlivu na využití 

2. Svažitost pozemku a expozice   4   0.00 

Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace 

3. Ztížené základové podmínky   3   0.00 

Neztížené základové podmínky 

4. Chráněná území a ochranná pásma   1   0.00 

Mimo chráněné území a ochranné pásmo 

5. Omezení užívání pozemku   1   0.00 

Bez omezení užívání 

6. Ostatní neuvedené   2   0.00 

Bez dalších vlivů 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem     0.00 

 

Io = 1 + SUMA(Oi) = 1 + 0.00 = 1.000 
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2.1.4 Výpočet It - index trhu (dle přílohy 3, tab.1)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ti 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi   2   0.00 

Nabídka odpovídá poptávce 

2. Vlastnické vztahy   5   0.00 

Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba  (stejný vlastník), nebo 

stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost   2   0.00 

Bez vlivu nebo stabilizovaná území 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost   2   0.00 

Bez vlivu 

5. Ostatní neuvedené   2   0.00 

Bez dalších vlivů 

6. Povodňové riziko   4   1.00 

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

7. Význam obce   4   0.90 

Ostatní obce 

8. Poloha obce   7   0.80 

V ostatních případech 

9. Občanská vybavenost obce   1   1.05 

Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, 

bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem 1. až 5. znak     0.00 

 

It = (1 + SUMA(Ti)) x T6 x T7 x T8 x T9 = (1 + 0.00) x 0.756 = 0.756 

2.1.5 Výpočet Ip - index polohy (dle přílohy 3, tab.3, bydl.do 2000)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Pi 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Druh a účel užití stavby   1   1.01 

Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a ŽP   3   -0.02 

Rekreační oblasti 

3. Poloha pozemku v obci   3   -0.01 

Okrajové části obce 

4. Možnost napojení pozemku na inž.sítě v obci   1   0.00 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku   2   -0.02 

V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce 

6. Dopravní dostupnost k pozemku   7   0.01 

Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku 

7. Osobní hromadná doprava   2   -0.03 

Zastávka od 201 do 1000 m, MHD - špatná dostupnost centra obce 

8. Poloha z hlediska komerční využitelnosti   1   -0.01 

Nevýhodná pro účel užití realizované stavby 

9. Obyvatelstvo   2   0.00 

Bezproblémové okolí 

10. Nezaměstnanost   1   -0.02 



 - 5 - 

 

Vyšší než je průměr v kraji 

11. Vlivy ostatní neuvedené   3   0.30 

Vlivy zvyšující cenu 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem *     0.20 

* hodnota 1. znaku se do sumy nezapočítává 

 

Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = (1 + 0.20) x 1.01 = 1.212 

2.1.6 Výpočet ceny pozemku (§ 3 vyhlášky)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Základní cena za m2 stavebního pozemku  = Kč   249,-  

ZC = ZCv x Iu = 803 Kč x 0.3102 = 249 Kč 

Index cenového porovnání   x 0.9160 

I = Io x It x Ip = 1.000 x 0.756 x 1.212 
  _________________________________________  

Cena upravená uvedenými koeficienty  = Kč   228,08 

Cena za celou výměru 104.00 m2  = Kč   23.720,74 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Cena celkem Kč   23.721,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

2.2 Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  

Oceněno podle § 3 vyhlášky. 

2.2.1 Popis 

Pozemek p.č. 74/1 - zahrada funkční celek se st.p.č. 206 

2.2.2 Výpočet Iu - úprava ceny pozemku (dle přílohy 2, tab.2)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ui 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Velikost obce podle počtu obyvatel   3   0.70 

1001 - 2000 

2. Hospodářsko-správní význam obce   4   0.70 

Ostatní obce 

3. Poloha obce   6   0.80 

V ostatních případech 

4. Technická infrastruktura v obci   2   0.85 

Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 

5. Dopravní obslužnost obce   2   0.95 

Železniční zastávka a autobusová zastávka 

6. Občanská vybavenost v obci   2   0.98 

Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, ambulantní zdravotní zařízení, základní škola a 

pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Součin hodnot     0.3102 

 

Iu = SOUČIN(Ui) = 0.3102 

2.2.3 Výpočet Io - omezující vlivy (dle přílohy 3, tab.2)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Oi 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku   2   0.00 

Tvar bez vlivu na využití 

2. Svažitost pozemku a expozice   4   0.00 

Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace 

3. Ztížené základové podmínky   3   0.00 

Neztížené základové podmínky 

4. Chráněná území a ochranná pásma   1   0.00 

Mimo chráněné území a ochranné pásmo 

5. Omezení užívání pozemku   1   0.00 

Bez omezení užívání 

6. Ostatní neuvedené   2   0.00 

Bez dalších vlivů 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem     0.00 

 

Io = 1 + SUMA(Oi) = 1 + 0.00 = 1.000 

2.2.4 Výpočet It - index trhu (dle přílohy 3, tab.1)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ti 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi   2   0.00 

Nabídka odpovídá poptávce 

2. Vlastnické vztahy   5   0.00 

Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba  (stejný vlastník), nebo 

stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost   2   0.00 

Bez vlivu nebo stabilizovaná území 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost   2   0.00 

Bez vlivu 

5. Ostatní neuvedené   2   0.00 

Bez dalších vlivů 

6. Povodňové riziko   4   1.00 

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

7. Význam obce   4   0.90 

Ostatní obce 

8. Poloha obce   7   0.80 

V ostatních případech 

9. Občanská vybavenost obce   1   1.05 

Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, 

bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem 1. až 5. znak     0.00 

 

It = (1 + SUMA(Ti)) x T6 x T7 x T8 x T9 = (1 + 0.00) x 0.756 = 0.756 

2.2.5 Výpočet Ip - index polohy (dle přílohy 3, tab.3, bydl.do 2000)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Pi 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Druh a účel užití stavby   1   1.01 
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Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a ŽP   3   -0.02 

Rekreační oblasti 

3. Poloha pozemku v obci   3   -0.01 

Okrajové části obce 

4. Možnost napojení pozemku na inž.sítě v obci   1   0.00 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku   2   -0.02 

V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce 

6. Dopravní dostupnost k pozemku   7   0.01 

Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku 

7. Osobní hromadná doprava   2   -0.03 

Zastávka od 201 do 1000 m, MHD - špatná dostupnost centra obce 

8. Poloha z hlediska komerční využitelnosti   1   -0.01 

Nevýhodná pro účel užití realizované stavby 

9. Obyvatelstvo   2   0.00 

Bezproblémové okolí 

10. Nezaměstnanost   1   -0.02 

Vyšší než je průměr v kraji 

11. Vlivy ostatní neuvedené   3   0.30 

Vlivy zvyšující cenu 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem *     0.20 

* hodnota 1. znaku se do sumy nezapočítává 

 

Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = (1 + 0.20) x 1.01 = 1.212 

2.2.6 Výpočet ceny pozemku (§ 3 vyhlášky)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Základní cena za m2 stavebního pozemku  = Kč   249,-  

ZC = ZCv x Iu = 803 Kč x 0.3102 = 249 Kč 

Index cenového porovnání   x 0.9160 

I = Io x It x Ip = 1.000 x 0.756 x 1.212 
  _________________________________________  

Cena upravená uvedenými koeficienty  = Kč   228,08 

Cena za celou výměru 331.00 m2  = Kč   75.495,80 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Cena celkem Kč   75.496,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

2.3 Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  

Oceněno podle § 3 vyhlášky. 

2.3.1 Popis 

Pozemek p.č. 74/2 - zahrada funkční celek se st.p.č. 206 

2.3.2 Výpočet Iu - úprava ceny pozemku (dle přílohy 2, tab.2)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ui 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Velikost obce podle počtu obyvatel   3   0.70 

1001 - 2000 
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2. Hospodářsko-správní význam obce   4   0.70 

Ostatní obce 

3. Poloha obce   6   0.80 

V ostatních případech 

4. Technická infrastruktura v obci   2   0.85 

Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 

5. Dopravní obslužnost obce   2   0.95 

Železniční zastávka a autobusová zastávka 

6. Občanská vybavenost v obci   2   0.98 

Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, ambulantní zdravotní zařízení, základní škola a 

pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Součin hodnot     0.3102 

 

Iu = SOUČIN(Ui) = 0.3102 

2.3.3 Výpočet Io - omezující vlivy (dle přílohy 3, tab.2)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Oi 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku   2   0.00 

Tvar bez vlivu na využití 

2. Svažitost pozemku a expozice   4   0.00 

Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace 

3. Ztížené základové podmínky   3   0.00 

Neztížené základové podmínky 

4. Chráněná území a ochranná pásma   1   0.00 

Mimo chráněné území a ochranné pásmo 

5. Omezení užívání pozemku   1   0.00 

Bez omezení užívání 

6. Ostatní neuvedené   2   0.00 

Bez dalších vlivů 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem     0.00 

 

Io = 1 + SUMA(Oi) = 1 + 0.00 = 1.000 

2.3.4 Výpočet It - index trhu (dle přílohy 3, tab.1)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ti 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi   2   0.00 

Nabídka odpovídá poptávce 

2. Vlastnické vztahy   5   0.00 

Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba  (stejný vlastník), nebo 

stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost   2   0.00 

Bez vlivu nebo stabilizovaná území 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost   2   0.00 

Bez vlivu 

5. Ostatní neuvedené   2   0.00 

Bez dalších vlivů 
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6. Povodňové riziko   4   1.00 

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

7. Význam obce   4   0.90 

Ostatní obce 

8. Poloha obce   7   0.80 

V ostatních případech 

9. Občanská vybavenost obce   1   1.05 

Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, 

bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem 1. až 5. znak     0.00 

 

It = (1 + SUMA(Ti)) x T6 x T7 x T8 x T9 = (1 + 0.00) x 0.756 = 0.756 

2.3.5 Výpočet Ip - index polohy (dle přílohy 3, tab.3, bydl.do 2000)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Pi 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Druh a účel užití stavby   1   1.01 

Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a ŽP   3   -0.02 

Rekreační oblasti 

3. Poloha pozemku v obci   3   -0.01 

Okrajové části obce 

4. Možnost napojení pozemku na inž.sítě v obci   1   0.00 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku   2   -0.02 

V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce 

6. Dopravní dostupnost k pozemku   7   0.01 

Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku 

7. Osobní hromadná doprava   2   -0.03 

Zastávka od 201 do 1000 m, MHD - špatná dostupnost centra obce 

8. Poloha z hlediska komerční využitelnosti   1   -0.01 

Nevýhodná pro účel užití realizované stavby 

9. Obyvatelstvo   2   0.00 

Bezproblémové okolí 

10. Nezaměstnanost   1   -0.02 

Vyšší než je průměr v kraji 

11. Vlivy ostatní neuvedené   3   0.30 

Vlivy zvyšující cenu 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem *     0.20 

* hodnota 1. znaku se do sumy nezapočítává 

 

Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = (1 + 0.20) x 1.01 = 1.212 

2.3.6 Výpočet ceny pozemku (§ 3 vyhlášky)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Základní cena za m2 stavebního pozemku  = Kč   249,-  

ZC = ZCv x Iu = 803 Kč x 0.3102 = 249 Kč 

Index cenového porovnání   x 0.9160 

I = Io x It x Ip = 1.000 x 0.756 x 1.212 
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  _________________________________________  

Cena upravená uvedenými koeficienty  = Kč   228,08 

Cena za celou výměru 550.00 m2  = Kč   125.446,20 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Cena celkem Kč   125.446,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
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3. REKAPITULACE 

1) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Kč   23.721,-  

2) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Kč   75.496,-  

3) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Kč   125.446,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Zjištěná výsledná cena  Kč   224.663,-  

Po zaokrouhlení podle § 50 vyhlášky  Kč   224.660,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 

Slovy: Dvěstědvacetčtyřitisícešestsetšedesát Kč   

 

 

 

V Děčíně, dne 27.dubna 2018 

 

 

 

 

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

 vypracoval 
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4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí 

nad Labem ze dne 7.7.1993, č.j.Spr. 3364, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a 

odhady nemovitostí. 

 

Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 2168-026-2018. 

 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. 

 

 

 

Roman Široký 

Ovesná 164, Jalůvčí 

405 02 Děčín XVII 

 

 


