Znaleckýposudek
o zhodnocenípozemkůs možnostípřipojenína vodovod
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Předmět znaleckého posudku.
Na základě požaďavku paní Bartuškové,pracovnice MěÚ Rudoflov, vypracován
znalecký posudek o zhodnocení pozemků s možnostípřipojení na vodovod a kanalizací, v
kat. uzemi Rudolfov u Č' nuac3ovic a Hlinsko, městě Rudolfov, okres České Budějovice'
Účel posudku.
Stanoveníceny podle cenovéhopředpisu pro stanovenívýšepoplatku za připojení na
kanalízaci..
Cenovépředpisy použitépři posudku.
ocenění je provedeno podle vyhlášky č).61712006Sb., kterou se mění vyhláška č.
54012002sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č,.l5IlI997 Sb.' o oceňování
majetku,ve zněnívyhl. č. 45212003Sb. a vyhl. č,.64012004
Sb
Zákonč.56511990Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisůo místníchpoplatcích
Podkladv pro wpracování posudku.
1. Kopie katastrálníchmap kat. uzemíRudolfov u Č.Bud a Hlinsko'
2' Místníšetřeníprovedenédne 4.6.2007,
Jiné doklady a podklady nebyly objednatelem posudku zna|ci předány, ani jinak
doloženy.Rozsah ocenění a jejího příslušenstvíbyl pŤevzatdle zjištěnína místě saméma dle
předloŽených dokladů.
Datum, k němužse oceněníprovádí 4,6.2007.
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1. Stavebnípozemky

v

StručnÝpopis oceňovanénemovitosti.
Jedná se o stanovenípoplatku za zhodnocenístavebníchpozemků s možnostíjejich
připojení na stavbu kana|izace a stavbu vodovodu.
Jedná se o pozemky v kat. uzemi Rudolfov u Českých Budějovic a Hlinsko. Město
Rudolfov se nachází na silnici III. třídy ČeskéBudějovic - Rudolfov a dáIe na Třeboň. Kat.
územiHlinsko se nacházína silnice III. z Č.Budějovic - Vráto do Dubičného.Do města jezdí
MHD. Do Hlinska MHD nejezdí,ale z Hlinsko j9 k zastávce v Novém Vrátě dosažitelnédo
10 minut chtne, Město je napojeno na čistírnuodpadníchvod, jsou provedeny rozvody plynu"
vodovod a rozvody elektrické energie.
V městě převaŽuje zástavba rodinných domů' Pouze za kostelem je několik bytoqich
domů. Téměř všechny jsou přístupnéz místníchzpevněných komunikací nebo ze silnic III.
tříd.
Město je vzdáIeno 5 km ýchodně od středu ČeskýchBudějovic. Pracovní příleŽitosti
převažněv Českých Budějovicích. V místěje zák|adníškola, městský úřad, stavebníúřad a
praktičtílékďi. ostatní školy a sluŽby jsou v Č.Budě.jovicích.
V Rudolfově není cenová mapastavebníchpozemků a cenase vypočtepodle $ 28.
Rudolfov má k roku 2006 2 417 obyvatel.
Sazha poplatku nesmí přesáhnout rozdí| ceny stavebního pozemku bez moŽnosti
připojení na obcí r,ybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebníhopozemku

s touto možností.Cena stavebníhopozemku v obci se stanovípodle zvláštníhoprávního
předpisu,( v tomtoroce lyhlášky č.61112006
Sb.,kterouse měnír,yhláškač.54012002
Sb',
kterouse provádějíněkteráustanovení
zákonač.|5IlI997 Sb.,o oceňování
majetku,ve znění
lyhl. č.45212003Sb. a lyhl. č' 64012004Sb ), v kalendářnímroce,ve kterémnabyloprávní
moci kolaudační
rozhodnutpro stavbuvodovodunebokanalízaceobci vybudované
1. s 28 - stavebnípozemky.
oceněníje provedenopodle lyhlášky č.617/200óSb., kterou se měnívyhláškač.
54012002
zákonaě. I5I|I997 Sb., o oceňování
sb', kterouse provádějíněkteráustanovení
majetku,ve zněnívyhl. č.45212003
Sb. Cenapozemku,kteý je veden
Sb' a lyhl. ě. 64012004
v katastrunemovitostíjako zastavěnáplocha a nádvoří se ocenídle $ 28 odst' 2. Cena
stavebníhopozemku
sevypočtezevzorceCp:35 + ( a- 1 000) x0,007414.Kde a)jepočet
obyvatelv obci' V případě,žepočetobyvatelv obci je menšínež1000,pouŽijese a) 1000.
Rudolfovmá má k roku 2006 2 4I7 obyvatel'
\-/

Zák|adúcena pro obce sousedící
s C. Budějovicemičiní ZC : Cp x 3,00. Cp se
lypočtepodlevýšeuvedeného
vzorce.
Cena za I m2 činí 136,52 Kč. Cena se upraví dle přílohyč. 18, tabulkyč. 1.
Možnostpřipojenína plynovod. Cenase upravíkoeficientemKi 1,946aKp I,242'
jak MHD tak i
Město Rudolfov se nacházínedaleko od Č. Budějovic, je dobře přístupné
osobnímiauty.Nedalekoje přírodníkoupalištěna rybníkuMrhal, v okolíjsou trasypro pěší
turistiku.V městěnenížádnýprůmysla je velmi qfhodný pro bydlenív rodinnýchdomcích.
Koeficient Kp - pro rodinnédomy v obcích od 2 do 5 tis. ob., okr. Č.Bud.
KoeficientKi - okr. Č.nua. SKP 46.21.11,Ki téstavbyjako koef. Kp
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r,242
r,946

Stanoveníceny za 1 m2 pozemku bez možnostinapoiení na veřeinou kanalizaci.
Přílohač.18,přílohač.1
Ptiréňka
Pol. č. Důvodúoraw cenv oozemku
Srážka
Není možnostnapojenína veřejnoukana|izaci
5.
|0 oÁ
1'9. Možnostnapojenína rozvody plynu
PŤitážkaI0 oÁ a srážka7 % (zistávápŤiráŽka 3 %)
Zák|adní cena 1 m2 pozemku činí
136,52Kč x 1'946x 1,03xI,242 : 339,86Kč

l':

Stanovenícenv za 1 m2 pozerrku s možnostínapoiení na veřeinou kanalizaci.
Přílohač.18,přílohač.1
Přirážka
Srážka
Pol. č. Důvod úpravyceny pozemku
1 0% ó
19.
Možnostnapojenína rozvody plynu
Přirážka I0 oÁ
Zžkladnícena 1 m2 pozemku ěiní
| 3 6 , 5 2 K č , x | , 9 4 6 x 1 , 2 4 2x 1 , 1 0 : 3 6 2 , 9 6 K č

362'96Kč - 339'86Kč : 23'10Kč
připojenína kanalizaci 23.10 Kč
Rozdílceny stavebníhopozemkus možností
Slovy : dvacettři korun 27lt00Kč

Stanovenícenv za 1 m2 pozemku bez možnostinapoiení na veřeinÝ vodovod.
Přílohač.18,přílohač.1
Pol. č. Důvod úprav.vCeny pozemku
SráŽka
PřiriíŽka

4.
NenímoŽnostnapojenína veřejnoukana|izaci
19. MoŽnostnapojenína rozvodyplynu
PŤirážka
I0 Yo a stážka5 % (zťstávápŤirůka5 %)
Zák|adnícena 1 m2pozemkučiní
|36,52KčxI,946x 1,05xI,242 : 346,46Kč

5%

10oÁ

Stanoveníceny za 1 m2 pozemku s možnostínapoiení na veřeinÝ vodovod.
Přílohač.18,přílohač.1
Pol. č. Důvod úpraw ceny pozemku
Sražka
PŤírážka
|9,
MoŽnost napojenína rozvody plynu
l0 on
Přirážka I0 Yo
Základni cena 1 m2 pozemku činí
136,52Kč x 1,946x I,242x 1'10 : 362,96Kč,

362,96Kč- 346,46Kč,: 16,50Kč
Rozdílceny stavebníhopozemkus možností
připojenína vodovod
Slovy : šestnáctkorun 50/100Kč

16.50 Kč
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Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako zrralecjmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v
Č. Budějovicích ze dne 6.12.1989,čj. Spr. 2O7Ol89pro zákIadníobor ekonomika, odvětví
ceny a odhady nemovitostí. Zna|ecký úkonje zapsán pod poř. č.2527 - 6012007znaleckého
deníku'
Zna|ečnéa náhradu nákladů ( núrada mzdy ) účtujipodle přiloženého dokladu č.
6012007.Zna|ecký posudek je vypracoviín ve 3 vyhotovenich, z nichŽ 2 obdrži žadate|a I x
zŮstává zna|ci j ako archivní.

