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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je posoudit a interpretovat vliv územního plánovaní na ceny zvolených 

pozemků ve městech Napajedla a Otrokovice. Pro splnění tohoto cíle byly zvoleny příslušné lokality, u 

kterých bylo simulováno, že se nacházejí jednak v plochách nestavebních a jednak určených k zastavění, 

a to dle různých stupňů územního plánování. Pozemky byly uvažovány jako zemědělské, určené 

k zastavění a stavební. 

Ocenění bylo provedeno cenou zjištěnou za pomocí oceňovací vyhlášky a rovněž cenou 

obvyklou pomocí přímého porovnání. Ceny porovnávaných pozemků byly získány z realizovaných 

kupních smluv z katastru nemovitostí a z nabídek z realitních serverů. Závěrem budou výsledky v obou 

městech porovnány a budou vyhodnoceny faktory, které měly na zjištěné výsledky vliv. 

Abstract  

The aim of this thesis is to assess and interpret the impact of spatial planning on the prices of 

selected plots in Napajedla and Otrokovice. In order to achieve this goal, the appropriate sites were 

selected and simulated to be located both in non-construction areas and in built-up areas according to 

different levels of spatial planning. The plots were considered as agricultural land for construction and 

construction. 

The valuation was made using the price determined by means of a valuation decree and also 

the price usual by direct comparison. Prices of compared land were obtained from realized purchase 

contracts from the real estate cadastre and from offers from real estate servers. In conclusion, the results 

in both cities will be compared and the factors influencing the results will be evaluated. 

Klíčová slova 

Nemovité věci, trh s nemovitostmi, oceňování pozemků, zjištěná cena, obvyklá cena, územní plánování, 

územní plán, zemědělský pozemek, pozemek určen k zastavění, stavební pozemek.  
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Real estate, real estate market, land valuation, determined price, market price, spatial planning, spatial 

plan, agricultural land, land designated for building, building plot. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce je zaměřena na zjišťování vlivů územního plánování na cenu zvolených 

pozemků ve městě Napajedla a Otrokovice.  Pozornost je věnována zejména obvyklým a zjištěným 

cenám. Pozemky jsou oceňovány dle stupně územního plánování jako zemědělské, určeny k zastavění a 

stavební pozemky.  

První část diplomové práce je tvořena rešerší.  Kapitola se věnuje základním definicím, které je 

nutné znát pro pochopení problematiky oceňování pozemků. Jedná se o charakteristiku trhu 

s nemovitostmi a jeho cyklu, výčet faktorů ovlivňujících hodnotu pozemků a definici vlastnického práva. 

Dále je vymezeno územního plánování a jeho nástroje, mezi které patří například územně plánovací 

podklady, které dále slouží k pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací. 

Jelikož se tato práce zabývá oceňováním pozemků, jsou rozebrány pojmy cena a hodnota. Součástí je 

taktéž komparace druhů pozemků ve městech. Další částí této práce je formulace problémů, stanovení 

hypotéz a cílů řešení.  Dále jsou v práci specifikovány metody oceňování podle cenových předpisů a 

komparativní metody oceňování s odůvodněním pro jejích výběr.  

Vlastní řešení obsahuje popis vybraných pozemků s charakteristickými rysy okolí, které mají na 

cenu pozemku zásadní vliv. Dále je už konkrétněji řešeno samotné ocenění pozemků ve třech fázích 

územního plánování. Pozemky jsou v první fázi oceněny jako zemědělské, dále jako pozemky určené 

k zastavění a závěrem jako stavební. Zvolené pozemky budou oceněny cenou zjištěnou a obvyklou.  Cena 

zjištěná je určena pomocí oceňovacích předpisů. Cena obvyklá je stanovena na základě porovnávací 

metody s využitím databází obdobných pozemků, které byly vytvořeny pomocí údajů realizovaných cen 

z katastru nemovitostí a z inzercí realitních serverů. Pro odstranění případných extrémů slouží Grubbsův 

test.  Závěrem je vyhodnocen a interpretován vliv územního plánování na cenu zvolených pozemků ve 

vybrané lokalitě. Dále jsou charakterizovány ostatní podstatné faktory, které ovlivňují ceny pozemků 

v předmětných lokalitách. 

  Pro tvorbu diplomové práce byly využity české i zahraniční literární zdroje.  Primárním zdrojem 

byly platné zákony České republiky. 
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2 REŠERŠE 

2.1 CHARAKTERISTIKA NEMOVITÝCH VĚCÍ-POZEMKŮ 

Základní právní předpisy, které jsou úzce spjaty s oceňováním nemovitého majetku v ČR jsou:  

• zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, 

• zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

Trh nemovitostí je součástí širších ekonomických vztahů, které mají spolu s technickými a 

právními vlastnostmi zásadní vliv na oceňování nemovitostí. Lze rozdělit na objekty, subjekty a na 

vzájemné vazby mezi nimi.  Objektem trhu jsou nemovitosti či vlastnická práva k nim.  Základní subjekty 

na trhu jsou prodávající a kupující. Tyto dva subjekty zároveň zosobňují nabídku a poptávku na trhu 

nemovitostí. Kupující chce získat nemovitost proto, aby mu přinášela užitek.  Tento užitek může být 

způsoben potřebou získat místo pro vlastní využití spočívající v bydlení nebo v podnikatelské činnosti 

nebo užitek z výnosů z pronájmu nemovitostí. Vlastník nabízí nemovitost na trhu zpravidla tehdy, když 

již užitek plynoucí vlastnictví neodpovídá jeho potřebám či za cílem přemístění prostředků investora do 

jiných alternativních aktiv (Dušek, 2006). 

 

 

Graf 1 Cyklus trhu s nemovitostmi [vlastní zpracování] 

 

Expanze – soustavný růst poptávky 

Pokles – stále pozitivní, ale klesající poptávka 

Recese – nabídka převyšuje poptávku 

Režim obnovení – rostoucí poptávka,  

   Snižování nabídky 
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Po 2. světové válce (1946-1966) vznikly zásadní změny v oblasti trhu s nemovitostmi. Vzhledem 

k tomu, že podnikání prosperovalo, poptávka po kapitálu se zintenzivnila, inflace se zrychlila a vznikl 

přebytek nabídky zboží a služeb. Měnová politika byla použita ke zpomalení tempa ekonomiky a 

k udržení inflace pod kontrolou. V okamžiku, kdy ekonomika zpomalila příliš, následovala recese.  

Graf 1 znázorňuje stále pozitivní, ale přitom klesající poptávku. V další fázi stát stimuloval 

ekonomickou situaci, což pozitivně ovlivnilo růst poptávky po nemovitostech a navýšení množství 

hypotečních úvěrů.  Vzhledem k výrazné poptávce po bydlení se zvýšila i zaměstnanost ve všech 

hospodářských odvětvích. Ekonomika ožila, inflace se začala zvyšovat a cyklus se tudíž opakuje (Appraisal 

Institute, 2013). 

Základní charakteristiky trhu s nemovitostmi (Gondring, Lammel, 2001): 

• Heterogenita a omezená zastupitelnost 

• Neměnná poloha 

• Dlouhodobý proces plánování, realizace a využívání nemovitého majetku 

• Významná státní regulace 

• Vysoké transakční náklady 

Pozemek představuje část zemského povrchu, tedy něco, co je dáno a nelze vyrobit, ale ani 

spotřebovat.  Množství pozemků je omezené, další charakteristikou je prakticky nekonečná životnost.  

To neplatí pro všechny typy pozemků. Životnost pozemku mohou zkrátit různé ekologické zátěže.  

Hodnota pozemků spočívá dále ve schopnosti přinášet užitek. Jiný užitek přináší zemědělské a lesnické 

pozemky, jiný těžební prostory. Důležitým užitkem, který pozemky přinášejí, je možnost výstavby (Dušek, 

2006). 

Podle švýcarského architekta Naegeliho tržní atributy, které mají vliv na cenu pozemku, jsou 

poloha pozemku ve městě, dopravní spojení a intenzita jeho využití.  Poloha pozemku má vliv zejména 

na pronajímatelnost, míru obsazenosti, hodnotu pozemku a prodejnost. Z hlediska vlivu na hodnotu 

pozemku lze rozlišit tzv. makropolohu, tedy polohu chápanou šířeji – pozemek v Praze a mikropolohu, 

tedy polohu v rámci malé lokality – pozemek v jedné ulici (Němeček, 2010). 

 Dalšími důležitými faktory jsou (Dušek, 2006): 

• Celková výměra – čím větší je pozemek, tím vyšší je jeho hodnota v Kč. Naopak hodnota v Kč/m² 

mívá klesající tendenci. 

• Způsob využití – tento hodnototvorný prvek odráží užitek a jeho možný způsob využití, 

respektive potencionální výnos a může mít zásadní vliv na jeho hodnotu. 
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• Stupeň územního plánování – z hlediska stavebních parcel je nutné, aby bylo zajištěno právo 

výstavby na daném pozemku. Toto zajištění vyžaduje čas a finanční prostředky vlastníka na 

straně jedné, a naopak snižuje nebo eliminuje rizika související s možným ohrožením realizace 

stavby.  

• Míra využití – Nízká nebo příliš vysoká míra stavebního využití pozemku se negativně odráží 

v jeho hodnotě.  

• Tvar pozemku – nepravidelný nebo nevýhodný tvar stavebního pozemku negativně ovlivňuje 

jeho hodnotu. 

• Inženýrské sítě – představují elektřina, plyn, kanalizace, vodovod. Mají pozitivní vliv na hodnotu 

pozemku.  

• Ekologická zátěž z minulosti - např. průmyslové pozemky mohou být kontaminovány látkami, 

které ohrožují lidské zdraví.  Zátěž se negativně odráží v hodnotě pozemku.  

Pozemek se skládá z obrácené pyramidy, která je zobrazena na Obr. č. 7. Její vrchol se nachází 

ve středu země a její strany se rozprostírají přes strany pozemku a vystupují do vzduchu. Společně 

s vlastnictvím pozemku, tak majitel vlastní prostor pod povrchem i nad ním. Dále je nutné rozdělit 

součást a příslušenství nemovité věci. Za součást se považují věci, které se vyskytují přirozeně na zemi 

nebo v zemi, jako jsou nerosty, vegetace nebo vodní útvary. Součást je trvale připojena k zemi. 

Příslušenství může existovat samostatně a většinou je vytvářeno lidskou snahou. Jedná se například o 

budovy a terénní úpravy (Schram, 2006). 

 

Obr. č. 1 Obrácená pyramida [Schram, 2006] 

Pozemek spadá do kategorie nemovitých věci. Ty jsou v občanském zákoníku definovány jako: 

„Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva 

k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí 

pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ 

Vlastnické právo je jedním z nejdůležitějších druhů majetkových práv.  Je absolutní a vyznačuje 

se svou elasticitou.  Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Ochrana 



19 

vlastnických práv je zařazena do občanského zákoníku. Obsah subjektivního vlastnického práva je 

vytvářen souhrnem konkrétních oprávnění příslušejících k vlastníkovi věci, jedná se o tzv. vlastnickou 

triádu, do níž spadají právo věci užívat a požívat její plody a užitky, právo s věcí disponovat a právo věc 

držet (Bradáč, 2016).  

Institut oceňování v Chicagu definuje tento obsah oprávnění příslušejících k vlastníkovi věci jako „The 

Bundle of Rights“, tedy „svazek práv“. 

Soubor práv obsahuje všechny zájmy v oblasti nemovitostí, včetně práva 

užívat nemovitost, prodat ji, pronajmout ji, vstoupit do ní a dát ji pryč a každá 

větev může být oddělena od svazku a obchodována na trhu. Protože každá 

větev ve svazku práv představuje samostatné právo nebo zájem vlastníka, tato 

individuální práva mohou být oddělena od svazku prodejem, pronájmem, 

hypotékou, darováním nebo jiným způsobem převodu (Appraisal Institute, 

2013). 

Úplný soubor práv zahrnuje, ale není omezen na následující: 

• Právo na prodej nemovitosti 

• Právo na pronájem nemovitosti 

• Právo okupovat nemovitost 

• Právo zatížit nemovitost hypotékou 

• Právo darovat nemovitost 

Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku člení pozemky na: 

a) Stavební pozemky, 

b) Zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná 

půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý lesní porost, 

c) Lesní pozemky – lesní pozemky evidované v KN a zalesněné nelesní pozemky. 

d) Pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 

e) Jiné pozemky 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Svazek práv 

[Schram, 2006] 
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Dle tohoto zákona se stavební pozemky člení na:  

„1. Nezastavěné pozemky 

a) evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,  

b) evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním 

rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem 

určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je 

stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění, 

c) evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, v jednotném funkčním 

celku. Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, 

které souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více 

pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

d) evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, 

2.  Zastavěné pozemky 

a) evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, 

b) evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny. 

Pro účely zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona se rozumí: 

- pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí 

katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, 

společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní 

rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním 

úřadem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, 

hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků, 

- parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen 

parcelním číslem, 

- stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,  

- pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou, 

- katastrálním územím technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně 

evidovaný soubor nemovitostí.“ 
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2.2 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Územní plánování je nástrojem státní správy.  V České republice se týká všech územních úrovní. 

Jeho působnost, cíle, metody a nástroje jsou upraveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu. Tento zákon definuje územní plánování, jehož cílem je: vytvářet předpoklady pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“  

Cíl územního plánování je tedy dvojaký. Na jedné straně vytváří předpoklady pro výstavbu, na 

straně druhé musí dbát o udržitelný rozvoj území. Územní plánování dosahuje vytčených cílů veřejného 

zájmu především vymezováním práv jednotlivých subjektů rozvoje.  Formálním výstupem jsou většinou 

regulativy. Míra regulace odpovídá míře veřejného zájmu, který v konkrétních podmínkách v souladu 

s předpisy hájí a který je vyjádřen v koncepci rozvoje území, jež je součástí územně plánovací 

dokumentace. Na místní úrovni se jako územně plánovací dokumentace pořizuje územní plán a případně 

regulační plán jako podrobnější územně plánovací dokument (Maier, 2012).  

Územní plánování je trvalá, soustavná a komplexní činnost, která se týká stanovení rámců a zásad 

pro umístění pólů rozvoje a fyzické infrastruktury, jejímž cílem je udržitelný rozvoj území.  Skládá se ze 

souboru řídících postupů pro rozvoj a provádění strategických plánů a pro regulaci umístění a formy 

vývoje. Tyto praktiky jsou formovány dynamikou ekonomických a demografických změn, které vyvolávají 

požadavky na prostor. Územní plánování usiluje o soulad veřejných a soukromých zájmů (Healey,1997). 

Ve stavebním zákonu je dále uvedeno, že: „Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území 

obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci 

veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy 

vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, a 

stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území 

obce. Podkladem pro zadání územního plánu jsou územně analytické podklady, doplňující průzkumy a 

rozbory, popřípadě územní studie.“ 
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 Územně plánovací dokumentace 

K dosažení cílů územního plánování se tvoří územně plánovací podklady, ty sestávají z územně 

analytických podkladů a územních studií. Územně plánovací podklady dále slouží k pořizování tzv. 

politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.  Tyto podklady 

obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a rozbor udržitelného 

rozvoje území. Územní studie navrhuje, pověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, 

popřípadě úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území. Politika územního rozvoje určuje ve 

stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánovaní v republikových i 

mezinárodních souvislostech (Dušek, 2006). 

Podle obsahu a rozsahu řešeného území rozlišujeme tyto druhy dokumentace: 

Zásady územního rozvoje 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. se stanoví základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání 

území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. 

Společně se zásadami územního rozvoje se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

V tomto vyhodnocení se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního 

rozvoje na životní prostředí a možné alternativy.  Zásady územního rozvoje mohou uložit prověření změn 

jejich využití územní studií. Lze také vymezit plochu, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno vydáním regulačního plánu. 

Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a 

úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje. Pořizují se pro celé území kraje a 

vydávají se formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Dále koordinují územně plánovací 

činnost obcí a nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu 

plánu nebo navazujícím rozhodnutím. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování územních 

a regulačních plánů.  

Územní plán obce 

Územní plán stanoví urbanistickou koncepci, tedy základní koncepci rozvoje území obce, 

ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury. Vymezí zastavěné území, plochy a koridy, zejména zastavitelné plochy a plochy 

k přestavbě, pro veřejně prospěšní stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a 

stanová podmínky těchto ploch a koridorů. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky 

pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru 

území a pro vytváření příznivého životního prostředí.  
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Územní plán se vydává pro celé území obce, je závazný a jeho náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis. Náklady na zpracování územního plánu hradí obec (Dušek, 2006). 

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce 

- z vlastního podnětu, 

- na návrh občan obce, 

- na návrh orgánu veřejné správy 

- na návrh fyzické či právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku 

nebo stavbě na území obce, 

- na návrh oprávněného investora. 

Regulační plán 

Stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, 

pro ochranu a hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. V případě, že 

pro řešené území není schválen územní plán obce, stanoví regulační plán hranice zastavitelného území 

a vyznačí se hranice aktuálně zastavěného území obce. Regulační plán je závazný pro rozhodování 

v území, lze jím nahradit územní rozhodnutí. Jeho náležitosti stanoví prováděcí právní předpis a vydává 

se z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle správního řádu.  

O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout 

-  zastupitelstvo kraje-v ploše vymezené zásadami územního rozvoje, 

- zastupitelstvo obce–v ploše řešené územním plánem (pokud není vydán územní plán může 

rozhodnout jen tehdy pokud se nemění charakter území), 

- Ministerstvo obrany–v ploše, která je součástí vojenského újezdu. 
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  Územní rozhodnutí 

Jedná se o individuální správní akt, jako výsledek územního řízení rozhoduje o:  

a) umístění stavby nebo zařízení – předchází stavebnímu povolení, u jednodušších staveb může 

být se stavebním povolením sloučeno (rodinný dům, garáž). 

b) změně využití území-určuje podmínky pro využití území, pokud v katastru neproběhly 

pozemkové úpravy, v kterých by bylo využití území vyřešeno (terénní úpravy, sportovní plochy). 

c) změně stavby a změně vlivu stavby na využití území (změny ve způsobu užívání stavby, nástavby, 

přístavby), 

d) dělení nebo scelování pozemků-žádost musí být podána všemi vlastníky. Využívá se pro 

racionálnější uspořádání pozemků. 

e) ochranném pásmu – území ve kterém se zakazuje či omezuje nějaká činnost (ochrana kulturní 

památky), 

f) rozhodnutí o stavební uzávěře-dočasný nebo trvalý útlum investičních činností v daném území. 

Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo 

zjednodušeného územního řízení. Nevydává se, pokud jej nahrazuje regulační plán. Platnost je 2 roky 

ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, která však 

nesmí překročit dobu 5 let.  
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2.3 OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Velký vliv na rozvoj praxe oceňování nemovitostí v České republice má vývoj na trhu 

hypotečního financování. Prvním impulsem bylo poskytování státní podpory hypotečních úvěrů, které 

probíhá od srpna 1996. Druhým mezníkem umožňujícím výrazné nárůsty objemu úvěrů je velký pokles 

úrokových sazeb doprovázený růstem konkurenčního boje mezi poskytovateli úvěrů, jehož jsme svědky 

v současnosti. V současné praxi se pohybují zejména tři skupiny osob. Jsou to jednak podnikatelé, jejichž 

podnikání je podmíněno vydáním koncese živnostenským úřadem podle živnostenského zákona. 

Druhou skupinu představují znalci a znalecké ústavy jmenováni ministrem spravedlnosti nebo předsedou 

krajského soudu podle 36/1976 Sb., o znalcích a tlumočnících. Poslední skupinu představují zaměstnanci 

právnických osob, ať už podnikajících v oboru oceňování nebo působících v oborech souvisejících 

(Dušek, 2006).  

Pro pojem oceňování existuje mnoho různých definic. Jednou z nejběžnějších definic je „akt nebo 

proces, kdy se ke konkrétnímu předmětu, službě a právu přiřazuje peněžní ekvivalent“. Tato činnost se 

významně opírá o úsudek a zkušenosti odhadce. Neexistuje žádný mechanický proces nebo matematický 

vzorec, který by určoval přesnou hodnotu majetku. Dva různí odhadci mohou dospět ke dvěma poněkud 

odlišným, ale stejně platným hodnotám pro stejný předmět oceňování (Schram, 2006). 

Cena je determinována individuální hodnotou, kterou kupující a prodávající nemovitosti 

přiřazují. Jedná se o částku požadovanou, nabízenou nebo zaplacenou za zboží a službu. Z důvodu 

finančních možností, motivací nebo zvláštních zájmů daného kupujícího nebo prodávajícího se tato cena 

může lišit od hodnoty připisované tomuto zboží či službám jinými subjekty. Cena je faktická veličina a 

obecně je ukazatelem relativní hodnoty připisované zboží nebo službám konkrétním kupujícím nebo 

prodávajícím za konkrétních okolností. Hodnota není skutečnou částkou, nýbrž odhadem 

pravděpodobné ceny. Lze ji taktéž označit jako měřítko ekonomické výhody plynoucí z vlastnictví zboží 

nebo služeb. Hodnota pro majitele je odhadem výhod, které vzniknou budoucímu majiteli (Bělohlávek, 

Hótová, 2011). 

Odpovídající použití pojmů hodnota a cena uvádí Bradáč: „Hodnota není skutečně zaplacenou, 

požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím 

a službami, které lze koupit, na straně jedné a kupujícími a prodávajícími na straně druhé.  Při stanovení 

hodnoty se jedná o odhad.  Hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž 

se odhad hodnoty provádí.  Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány, jaké vlastnosti věcí 

vyjadřují, přitom každá z nich může být vyjádřena jiným číslem. Při oceňování je proto vždy třeba zcela 

přesně definovat, jaká hodnota je zjišťována.“  
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Ve volném tržním prostředí má na cenu zejména působení zákona nabídky a poptávky. Výrobce 

zboží kalkuluje své náklady, které má v souvislosti s výrobou a odbytem svého zboží. Tyto náklady tvoří 

spodní hranici ceny.  Navýšení tvoří rabat spotřebitele. Horní hranice je tvořena vztahem 

k ekonomickému přínosu, který bude mít z koupě kupující. Rozmezí tvoří hranice, v nichž bude probíhat 

dohoda o ceně. Přitom mohou být různí výrobci s různými náklady a různí kupující s různým užitkem.  

 

Graf 2 Odhad hodnoty a cena [Bradáč, 2016] 

Cena je dle zákona č. 526/1990 Sb. peněžní částka: 

     a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží  

      b) určená podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji. 

 

Dle evropských oceňovacích standardů lze trží cenu definovat jako: „Odhadovaná částka, za 

kterou by měla být nemovitost směněna k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným 

prodávajícím v nezávislé transakci, po řádném uvedení na trh, kdy strany jednaly vědomě, obezřetně a bez 

nátlaku.“ Jedná se tedy o skutečně realizovanou cenu, která byla sjednána v kupní smlouvě a byla 

skutečně zaplacena za konkrétní zboží nebo službu.  Je historickým faktem.  
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Zjištěná cena je peněžní částka, která je určená podle ZOM jinak než cena obvyklá a mimořádná. 

Za mimořádnou cenu je podle tohoto zákona považována cena, do jejíž výše se promítly mimořádné 

okolnosti trhu, vliv zvláštní obliby, dále také osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího.  

Tabulka 1 Systém cen v ČR podle cenového práva [Bradáč, 2016] 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 

Cena obvyklá Hodnota věci, vyjádřená v penězích 

Cena mimořádná Hodnota s přihlédnutím ke zvláštním poměrům 

nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými 

vlastnostmi věci 

 

 

Zákon č. 526/1990 

Sb., o cenách 

Ceny sjednané (smluvní) Volné Cena obvyklá 

Regulované (zveřejněny 

v Cenovém věštníku) 

- úředně 

- věcně 

- cen. moratoriem 

Ceny určené podle 

zvláštního předpisu 

Zákon č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku 

Prováděcí oceňovací 

vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Cena obvyklá 

Cena mimořádná 

Cena zjištěná 
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3 FORMULACE PROBLÉMŮ A STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Záměrem diplomové práce je zjistit vliv územního plánování na cenu pozemku. Dále tento vliv 

posoudit a interpretovat na ceny zvolených pozemků v lokalitě Napajedla a Otrokovice. Celkově byly 

zvoleny tři pozemky, u kterých je simulováno, že se nacházejí jednak v plochách nestavebních a jednak 

určených k zastavění, a to dle různých stupňů územního plánování. Pozemek v Otrokovicích byl zvolen 

v blízkosti současné zástavby. Do budoucna je předpokládána výstavba ve zvolené lokalitě.  Předmětné 

pozemky v Napajedlech byly zvoleny dva a nachází se na opačných koncích města. Oba pozemky 

navazují na současnou zástavbu města a s postupným rozvojem se dá předpokládat jejich zastavění. 

Jeden pozemek se však nachází v přímé blízkosti budoucí dálnice D55, jejíž výstavba právě probíhá. U 

druhého pozemku se dá předpokládat spíše pozitivní dopad této výstavby, která umožní lepší dopravní 

spojení. Nejdříve bude uvažováno, že dle územního plánu spadají zvolené pozemky do ploch 

zemědělských.  Následně bude pozemek zařazen jako určen k zastavění. V poslední fázi budou pozemky 

uvažovány jako stavební.  

Cíl 1: Zjistit, jaké dopady má územní plán na ceny pozemků, a to dle různých stupňů územního plánování.  

Hypotéza č. 1: Nejvyšší cenu budou mít pozemky stavební. Nejnižší cena připadne pozemkům spadajícím 

do zemědělských ploch. Největší vypovídací hodnotu o skutečnosti však budou mít pozemky určené 

k zastavění, protože v databázi mají nejvyšší zastoupení skutečně realizovaných cen.  

Cíl 2: Porovnat ceny pozemků v Otrokovicích a Napajedlech. 

 Hypotéza č. 2: V Napajedlech budou pozemky levnější než v Otrokovicích.  

 Cíl 3: Zjistit, jaký vliv má výstavba dálnice D55 na předmětné pozemky.  

Hypotéza č. 3: Pozemek nacházející se v blízkosti dálnice D55 bude mít nižší hodnotu než pozemek, který 

se nachází mimo.  
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4 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ  

Pro dosažení požadovaných cílů této práce byly využity dvě metody oceňování. Metoda 

oceňování podle cenových předpisů a metoda komparativní přímá. Pro objektivní vyloučení extrémních 

hodnot byl použit Grubbsův test. 

4.1 OCEŇOVÁNÍ PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ 

Pro účely výpočtu ceny zjištěné se využívá zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně 

některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o 

oceňování majetku. 

 Ocenění zemědělského pozemku 

Zemědělský pozemek se oceňuje cenou stanovenou výnosovým způsobem podle bonitovaných 

půdně ekologických jednotek. Základní ceny a jejich úpravu vyjadřuje vliv polohy a další vlivy působící 

na využitelnost pozemků pro zemědělství, jako jsou přírodní či technické překážky či oblasti zvláště 

chráněných území, které stanoví prováděcí vyhláška č. 441/2013 Sb. 

Cena zemědělského pozemku = výměra x ZCU v Kč za m² 

Základní cena pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, není-li územním plánem nebo regulačním plánem, 

územním rozhodnutím, územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní 

rozhodnutí předpokládáno jeho nezemědělské využití, ani není předmětem územního nebo stavebního 

řízení podle stavebního zákona, se určí: 

 a) podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky 

č. 441/2013 Sb., (je-li pozemek bonitován)  

b) průměrnou základní cenou v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území, 

uvedenou v jiném právním předpisu. Je nutné potvrzení Státním pozemkovým úřadem České republiky, 

že zemědělsky obhospodařovaný pozemek nebyl bonitován.  

 Lze-li pro pozemek určit více základních cen, ocení se jeho jednotlivé části se stejnou základní 

cenou samostatně. Cena pozemku se určí jako součet cen jeho jednotlibývh částí.  Základní cena 

zemědělského pozemku se určí podle výše uvedených odstavců a upraví se včetně zdůvodnění 

přirážkami a srážkami podle přílohy č. 5 oceňovací vyhlášky.  Cena činí nejméně 1 Kč za m².  
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 Ocenění pozemku určeného k zastavění 

Jedná se o pozemek, který je dle územního plánu zastavitelnou plochou. Výsledná cena se určí 

jako součin jeho výměry, základní ceny upravené a koeficientu 0,3. Cena činí nejméně 20 Kč/m².  

 Ocenění stavebního pozemku 

Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry a ceny za m2. Cena je uvedena v cenové mapě, 

kterou vydala obec. Není-li v ní pozemek oceněn, ocení se násobkem výměry pozemku a základní ceny 

za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy působící na využitelnost pozemků pro stavbu (Oceňovací 

vyhláška,2013). 

Základní cena stavebního pozemku neoceněného v cenové mapě se určí pro: 

a) vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulce č. 1 v příloze č. 2  uvedené v oceňovací vyhlášce 

uvedenou základní cenou ZC v Kč za m², 

b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 v příloze č. 2 oceňovací vyhlášky 

 ZC = ZCv ×O1 ×O2 ×O3 ×O4 ×O5 ×O6,  

ZC=základní cena stavebního pozemku v Kč za m², 

ZCv=základní cena stavebního pozemku v Kč za m² uvedená v tabulce č. 1 přílohy č. 2 oceňovací vyhlášky 

Hodnocení probíhá na základě kvalitativního pásma obce, ve které se stavební pozemek nachází: 

O1………hodnota kvalitativního pásma znaku velikosti obce  

O2………hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce 

 O3………hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce 

 O4………hodnota kvalitativního pásma znaku technické infrastruktury v obci  

O5………hodnota kvalitativního pásma znaku dopravní obslužnosti obce  

O6………hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti v obci  

Základní cena stavebního pozemku se zaokrouhlí na celé koruny. 
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Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemku v 

jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce: 

ZCU = ZC × I 

ZCU=základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m²,  

ZC=základní cena stavebního pozemku v Kč za m², 

 I=index cenového porovnání. 

Základní cena upravená činí nejméně 30 Kč/m². 

4.2 KOMPARATIVNÍ METODY OCEŇOVÁNÍ 

Nemovitost oceňovaná je nemovitost, pro kterou je nutné cenu zjistit. Nemovitost srovnávací je 

nemovitost, u které je cena i její parametry známé. Mezi tyto parametry patří obec, význam a 

infrastruktura, poloha, účel užití, výměry a druh pozemku. Komparativní metody jsou děleny na přímé a 

nepřímé. Pro potřeby této práce byla využita metoda přímého porovnání.  

 Metoda přímého porovnání 

1. Shromáždění většího počtu obdobných pozemků a jejich cen. Jedná se zejména o 

realizované ceny v nedávné době a o pozemky, které jsou aktuálně uvedeny na trh.  

Podobné musí být zejména z hlediska hlavních hodnototvorných faktorů. Důležitý faktor 

představuje časová blízkost realizace použitých cen k datu ocenění. Dále by se měly zvážit 

vlastnosti jako velikost, stav, poloha a omezení užívání půdy. Dále je nutné zajištění informací 

o trhu a konkrétních prodejích. Jedná se například o ekonomické charakteristiky, vztahy 

subjektů, motivace kupujících. Tento krok je nutný pro důvěryhodnost srovnání a pro 

zabránění vzniku zkreslených výsledků. 

2. Realizované ceny se převedou na srovnatelnou bázi. V České republice se nejčastěji jedná o 

Kč/m². 

3. Vytipují se hodnotové faktory, ve kterých se vzorky odlišují od oceňovaného pozemku. Tyto 

odlišnosti se zohlední pomocí koeficientu, který by měl odrážet jeho odlišnost, a tak jej 

přizpůsobit oceňovanému objektu. Vzorky, které budou kvůli těmto hodnotovým faktorům 

nesrovnatelné s oceňovaným pozemkem, vyřadíme. Tento krok obvykle zahrnuje používání 

nejpříznivějších prodejních vlastností a úpravu případných zbývajících rozdílů. 
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4. Aritmetický průměr upravených cen v Kč/m² představuje hodnotu pozemku porovnáním, 

tzv. srovnávací hodnotu. Je potřebná kontrola statistické relevantnosti dat. K měření této 

relevance lze použít variační koeficient (Appraisal Institute, 2013): 

   Sx…. směrodatná odchylka 

 𝑣 =
𝑆𝑥

�̅�
 �̅� …. aritmetický průměr 

   n…. počet srovnávacích dat 

 

 

Obr. č. 3 Metoda přímého porovnání [Bradáč, 2016] 

Koeficient odlišnosti vyjadřuje vliv jedné vlastnosti nemovitosti na rozdíl v ceně oproti obdobné 

nemovitosti. Je-li hodnota srovnávací nemovitosti vlivem tohoto koeficientu vyšší než u nemovitosti 

oceňované, je koeficient vyšší než 1.  Kombinace více koeficientů se využívá pro zjištění indexu odlišnosti, 

který vyjadřuje vliv více vlastností nemovitosti na rozdíl v ceně. Je-li jednotková cena srovnávací 

nemovitosti vyšší než u nemovitosti oceňované, je index vyšší než 1 (Bradáč, 2016).  

Výhodou této metody je přímá vazba na ceny utvářené na trhu nemovitostí. Nutností metody je 

dostatečný počet dat, aby nedošlo ke zkreslení výsledného ocenění (Appraisal Institute, 2013). 
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4.3 GRUBBSŮV TEST 

Grubbsův test se používá pro objektivní vylučování extrémních hodnot na základě vypočteného 

testovacího kritéria. Pro správnost výpočtu je nutné je data seřadit vzestupně. Prvním krokem testu je 

nalezení extrémů, tedy minimální a maximální hodnoty.  

Dále je vypočítán průměr a směrodatná odchylka. Z nich 

jsou vypočteny hodnoty testového kritéria.  

 

Výsledné hodnoty jsou porovnávány s kritickými hodnotami podle počtu prvků v souboru dle následující 

tabulky: 

Tab. č.  1 Grubbsův test-tabulka kritických hodnot [Bradáč, 2016] 

 

Jestliže je některá z hodnot Ti nebo Tn vyšší než odpovídající kritická hodnota, musí být 

vyloučena ze souboru. Test se provede znovu s novým souborem, který již bude mít počet n snížen o 

vyloučenou hodnotu. Pakliže jsou obě hodnoty Ti, Tn menší, je soubor použitelný se všemi svými 

hodnotami. V tomto případě můžeme provézt porovnání prvků z databáze (Bradáč,2016).  
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4.4 POPIS LOKALITY 

Zvolená města se nacházejí ve Zlínském kraji, v okrese Zlín. Napajedla spadají do správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovic. Jedná se o nejmenší správní obvod v kraji s největší 

průměrnou hustotou obyvatel a druhým nejvyšším podílem městského obyvatelstva. Na Obr. č. 1 a Obr. 

č. 2 jsou zvýrazněny hranice katastrálních území. Modrá barva naznačuje území Napajedel, zelená území 

Otrokovic a červená hranice okresu Zlín. Přestože mají Otrokovice menší rozlohu, svým počtem obyvatel 

přesahují Napajedla více než dvojnásobně.  

                

Obr. č. 4 Katastrální území Napajedla [cuzk.cz]     Obr. č. 5 Katastrální území Otrokovice[cuzk.cz]       

              Obě města se nachází v území s významnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických aktivit, 

z nichž má značná část celorepublikový význam. Zásadní přínos má strategická poloha na II. tranzitním 

železničním koridoru. Město se nachází v blízkosti nájezdu na dálnici D55 směr Přerov a Brno. Dříve se 

obě města nacházela v záplavovém území řek Moravy, Březnice a Dřevnice. V uplynulých letech byla 

realizována protipovodňová opatření, díky kterým je potlačena možnost vzniku povodní. Pro řeku 

Moravu byla stanovena aktivní zóna záplavového území, v které bylo nové vymezení zastavitelných ploch 

minimalizováno (Urbanistický ateliér s.r.o., 2013). 
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V Tab. č.1 je přehled druhů ploch vyskytujících se ve zvolených oblastech. V Napajedlech 

převládá množství zemědělské půdy, zatímco v Otrokovicích se podíl zemědělské a nezemědělské půdy 

téměř rovná. Napajedla jsou významné například pro svůj hřebčín a plemenářské služby. Otrokovice se 

soustředí zejména na průmyslovou výrobu. Mezi nejvýznamnější střediska patří Continental Barum s.ro. 

a průmyslový areál Toma.  

Tab. č. 1 – Celková výměra a druhy pozemků ve zvolených oblastech k 31. 12. 2017 [cuzk.cz] 

Druhy pozemků Napajedla 

(ha) 

Otrokovice (ha) 

Orná půda 1 007,21 790,65 

Zahrada, ovocný sad, vinice 92,20 94,04 

Trvalý travní porost 332,79 144,48 

Zemědělská půda celkem 1 432,19 1 029,17 

Lesní pozemek 122,48 51,69 

Zastavěná plocha a nádvoří 72,22 166,96 

Ostatní plocha 287,88 663,10 

Vodní plocha 67,87 51,76 

Nezemědělská půda celkem 550,45 933,51 

Celkem 1 982, 64 1 962, 67 
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  Výstavba v Napajedlech 

Půdní fond města Napajedla je ovlivněn zejména tím, že se nachází na území čtyř 

geomorfologických oblastí (Chřiby, Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval, Vizovická vrchovina). 

 

Obr. č. 6 Poloha města Napajedla vůči geomorfologickým jednotkám [prvk.kraj-lbc.cz] 

V současné době se v Napajedlech realizují různé developerské projekty. Jedná se například o 

bytovou rezidenci Nábřeží Napajedla a lokalita Výhledy. Ve městě se nachází veškerá občanská 

vybavenost.  Ve městě najdeme pouze zastávky linkových autobusů, MHD není k dispozici.  

 

Obr. č. 7 Lokalita Výhledy [napajedla.cz] 
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Plocha v lokalitě Výhledy byla využívána především pro účely zemědělského obhospodařování. 

Nachází se severovýchodně od Napajedel směrem na Pohořelice. Byla vybudována potřebná dopravní a 

technická infrastruktura pro novou obytnou zástavbu na základě stavebního povolení vydaného pro 

vybudování základního technického vybavení, dle v té době platného Územního plánu města Napajedla. 

V současné době je již také provedena přeparcelace pozemků v rámci řešeného území. 

Územní plán určuje lokalitu Výhledy jako území v řešení pro individuální bydlení. Uvnitř řešené 

lokality se vyskytují dva rodinné domy. 

 

            Obr. č. 8 Lokalita Výhledy-územní plán [napajedla.cz] 
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 Výstavba v Otrokovicích 

V současné době se v Otrokovicích neprojednává žádná dokumentace o výstavbě bytových 

domů či obchodních a průmyslových center. Posledním projednáním byla lokalita Laziště nacházející se 

v KÚ Otrokovice. Podle územního plánu Otrokovice je tato plocha určena pro obytnou zástavbu 

rodinných domů. Celé území je tvořeno parcelami soukromých vlastníků. Městu se nepodařilo dospět 

k dohodě s těmito vlastníky. Pozemky mají většinou atypický tvar, a tak se transformace na stavební 

pozemky nezdařila. Zásadní nevýhodou tohoto území, je absence protipovodňového opatření. Náprava 

by vyžadovala velké finanční investice.  

 

Obr. č. 9 Územní studie-lokalita Laziště [otrokovice.cz] 
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 Výstavba dálnice D55 

Dne 3. 10. 2018 započala výstavba dálnice D55, která bude současně sloužit jako obchvat 

Otrokovic, jehož uvedení do provozu je naplánováno na říjen 2021. Stavba je umístěna v katastrálních 

územích obcí Napajedla, Pohořelice u Napajedel a Kvítkovice u Otrokovic. Na severu se obchvat JV 

připojí na realizovanou stavbu „D55 Otrokovice, obchvat SV“, dále trasa pokračuje jižně od obce 

Kvítkovice a končí severně od města Napajedel, před řekou Moravou. Ve směru na jih navazuje na 

jihovýchodní obchvat připravovaná stavba „D55 Napajedla–Babice“. V rámci stavby budou prováděny 

úpravy a přeložky místních a účelových komunikací, kanalizace, odvodňovací příkop, protihlukové stěny, 

přeložky vodovodů, plynovodů, vedení a kabelů, objekty telematiky, oplocení, vegetační úpravy, 

rekultivace a opravy objízdných tras. (ŘSD, 2018). 

                         

Obr. č. 10 Obchvat Otrokovic - současný stav[mapy.cz]    Obr. č. 11 JV obchvat Otrokovic (Dálnice D55) 

[ŘSD] 

Hlavní trasa rychlostní silnice D55 JV obchvatu Otrokovic začíná přibližně 150 metrů za 

budoucím novým mostem přes řeku Moravu. Osa nové dálnice je od stávající silnice I/55 odsazena 

vpravo tak, aby stavba v začátku úseku nezasahovala do průjezdného profilu této silnice. Na opačném 

konci je předmětný silniční úsek napojen v km 3,140 na dokončenou stavbu D55 Otrokovice obchvat SV. 

V trase budou řešeny tři mimoúrovňová křížení. Součástí oceňování bude vyhodnocení faktorů, které 

jsou způsobeny výstavbou dálnice D55 a ovlivňují cenu zvolených pozemků. Je předpokládán zejména 

pozitivní dopad na rozvojový potenciál území, avšak pro obyvatele vlastnící pozemky či stavby v blízkosti 

plánované výstavby se situace výrazně komplikuje. 
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 Charakteristika pozemku č.1 

Katastrální území: Napajedla 

Druh pozemku: Orná půda 

Parcelní číslo: 1401/8 

Výměra: 1426 m² 

            

Obr. č. 12 Výřez ortofoto mapy - situace [řsd.cz]     Obr. č. 13 Náhled – 1401/8 – územní plán [napajedla.cz] 

Pozemková parcela s rovinatým charakterem se nachází na okraji města Napajedel na ulici Dr. 

Beneše. V katastru nemovitostí je tato parcela evidována jako orná půda. V územním plánu se z 

jedné části nachází ve funkční ploše určené k zastavění, plochy pro bydlení individuální. Druhá polovina 

připadá na plochy zemědělské. U vybraného pozemku je předpoklad, že bude částečně zastavěn 

rodinným domem a z toho důvodu bude provedena změna druhu pozemku. Místo disponuje 

dostatečnou občanskou vybaveností a je vzdáleno 1,5 km od centra města.  Bonitovaná půdně 

ekologická jednotka zemědělské půdy má číslo 32411. Jedná se o málo produkční půdu s třídou ochrany 

IV.  Ve vzdálenosti 380 m od pozemku se začíná realizovat výstavba dálnice D55, což způsobuje negativní 

dopady na cenu pozemku.  
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 Charakteristika pozemku č.2 

Katastrální území: Napajedla 

Druh pozemku: Orná půda 

Parcelní číslo: 2088/6 

Výměra: 1289 m² 

      

Obr. č. 14 Náhled – katastrální mapa [cuzk.cz]         Obr. č. 15 Náhled - územním plán [napajedla.cz]               

Jedná se o pozemkovou parcelu rovinatého charakteru. Nachází se na okraji města Napajedla 

ve vzdálenosti 1 km od centra. Pozemek je situován v atraktivní lokalitě na okraji města v zástavbě 

rodinných domů. V katastru nemovitostí je pozemek klasifikován jako orná půda. Přiřazená půdně 

ekologická jednotka má číslo 32051. Jedná se o velmi málo produkční půdu s třídou ochrany IV. Podle 

územního plánu obce se pozemek nachází ve funkční ploše plochy bydlení-individuální. Pozemek je 

zasíťován. V budoucnu je předpoklad výstavby rodinného domu. Občanská vybavenost v dané lokalitě 

je plně dostačující.  
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 Charakteristika pozemku č.3 

Katastrální území: Otrokovice 

Druh pozemku: Orná půda 

Parcelní číslo: 1969/4 

Výměra: 1243 m² 

       

Obr. č. 16 Náhled na pozemek 1969/4 [cuzk.cz]   Obr. č. 17 Náhled 1969/4 - územní plán [otrokovice.cz]    

Pozemek se nachází na ulici B. Němcové blízko zahrádkářské osady. Pozemek je rovinatý a je 

zpřístupněn prostřednictvím nezpevněné komunikace. V blízkosti pozemku je dostupná veškerá 

občanská vybavenost.  Centrum města je vzdáleno 650 metrů.  V katastru nemovitostí je parcela 

evidovaná jako orná půda s přiřazenou bonitovanou půdně ekologickou jednotkou 32411. Jedná se o 

málo produkční půdu s třídou ochrany IV.  Pozemek se nachází ve funkční ploše určené pro bydlení 

v rodinných domech. Dle územního plánu se v blízkosti nachází plochy pro bydlení a plochy krajinné 

zeleně. Dálnice D55 se nachází ve vzdálenost 230 metrů. 
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5 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

5.1 OCENĚNÍ POZEMKU P.Č. 1969/4, K. Ú. OTROKOVICE 

Pozemek p. č. 1969/4 bude v této kapitole oceněn dle stupňů územního plánování. Nejprve bude 

pozemek oceněn jako orná půda, dále jako pozemek určen k zastavění a v poslední fázi jako stavební 

parcela. V prvním kroku bude pozemek oceněn cenou zjištěnou dle cenového předpisu. Následuje 

ocenění přímým porovnáním prostřednictvím databází, které se nachází v přílohách. Pro vyloučení 

extrémů z databáze bude využit Grubbsův test. 

 Určení zjištěné ceny orné půdy p. č. 1969/4 

Ocenění orné půdy dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

Tab. č.  2 Zjištěná cena orné půdy p. č. 1969/4, k. ú. Otrokovice [vlastní zpracování]    

Informace o pozemku 

Pozemek k.ú. Otrokovice - 1969/4 

Druh pozemku - Orná půda 

Výměra m2 1243 

Počet obyvatel v obci - 18 009 

BPEJ - 32411 

Základní cena dle přílohy č.4 Kč/m² 8,79  

 

Úprava základních cen zemědělských pozemků – Příloha č.5 

Položka Srážka/Přirážka (%) 

Položka č. 1.6.1 120 

Položka č. 2 0 

Položka č. 3 0 

Suma srážek/přirážek 120 

Základní cena upravená  Kč/m² 19,338 

Cena pozemku Kč 24037,134 

Cena pozemku po zaokrouhlení Kč 24 040  
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 Určení ceny obvyklé pozemku p. č. 1969/4 – orné půdy 

Pro určení ceny obvyklé orné půdy byla využita databáze v Příloze č. 1. Databáze je tvořena 

z malého počtu prvků. Z toho důvodu je proveden Grubbsův test pro vyloučení extrémních hodnot, které 

by mohly výsledek znehodnotit. Z výsledků testu vyplývá, že se žádný pozemek výrazně neodlišuje svou 

cenu. Není nutné vyloučení z databáze. 

Tab. č.  3 Grubbsův test-orná půda Otrokovice [vlastní zpracování]    

 
Ceny Seřazeno Vyřazeno 

1 14,00 14,00  

2 19,00 14,00  

3 25,00 17,00  

4 17,00 19,00  

5 24,00 24,00  

6 31,00 25,00  

7 14,00 26,00  

8 30,00 29,00  

9 26,00 30,00  

10 36,00 30,00  

11 30,00 31,00  

12 35,00 35,00  

13 29,00 36,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číselné 

charakteristiky Průměr 25,38 

  S 7,44 

  x1 14,00 

  xn 36,00 

Testová kritéria T1 1,5292308 

  Tn 1,4259044 

Kritická hodnota testu Výsledek: 

n = 13 T1<T1α 

T1α=Tnα = 2,331 Tn<T1α 



45 

Tab. č.  4 Přímé porovnání orné půdy v Otrokovicích [vlastní zpracování]    

Přímé porovnání orné půdy  

 

 

 

č. 

Cena 

požadovaná 
KCR 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny 

 

 

 

 

K1 

 

 

 

 

K2 

 

 

 

 

K3 

 

 

 

 

K4 

 

 

 

 

K5 

 

 

 

 

K6 

 

 

 

 

IO 

Cena 

oceňovaného 

objektu 

odvozená 

  Kč/m2 

Na 

pramen 

zjištění 

ceny 

Kč/m2               Kč/m2 

1 14 1,00 14 1,02 1,02 1,00 0,96 0,97 1,00 0,97 14 

2 19 1,00 19 1,03 1,02 1,00 1,03 1,00 1,00 1,08 18 

3 25 1,00 25 1,01 0,98 1,00 0,96 1,00 1,00 0,95 26 

4 17 1,00 17 1,01 1,02 1,00 0,98 0,97 1,00 0,98 17 

5 24 1,00 24 1,02 1,02 1,00 1,00 0,97 1,00 1,01 2 

6 31 1,00 31 1,02 1,02 1,00 1,00 0,97 1,00 1,01 31 

7 14 1,00 14 1,02 1,02 1,00 1,05 1,00 1,00 1,09 13 

8 30 0,90 27 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 26 

9 26 0,90 23 1,04 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 22 

10 36 0,90 32 1,03 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 31 

11 30 1,00 30 1,03 1,02 1,00 0,98 1,00 1,00 1,03 29 

12 35 0,90 32 1,04 0,99 0,96 1,00 1,00 1,00 0,99 32 

13 29 0,90 26 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 25 

Celkem průměr 

  

  

  

          Kč/m2 24 

Minimum                 Kč/m2 13 

Maximum                 Kč/m2 32 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              6 

Pravděpodobná spodní hranice                                                              17 

Pravděpodobná horní hranice                                                              30 

Cena zemědělského pozemku stanovená přímým porovnáním 

(1 243*24) 
Kč 29 832 

KCR 
Koeficient redukce na pramen zjištění ceny, aktuální realizované ceny Kr=1,00. Inzerované 

přiměřeně nižší. 

K1 Koeficient úpravy na výměru                                                                                                

K2 Koeficient úpravy na polohu (vzdálenost od obce)                                                                                     

K3 Koeficient úpravy na umístění                                                                                            

K4 Koeficient úpravy na BPEJ                                                                                            

K5 Koeficient úpravy na tvar                                                                               

K6 Koeficient úpravy na úvahu autorky 

IO     IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují 

všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
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 Určení ceny zjištěné pozemku p. č. 1969/4 - určeného k zastavění dle ÚP 

Ocenění pozemku určeného k zastavění dle ÚP dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb.,  

Tab. č.  5 Zjištěná cena pozemku s p. č. 1969/4, k. ú. Otrokovice určeného dle ÚP k zastavění  

[vlastní zpracování] 

Informace o pozemku 

Pozemek k. ú. Otrokovice 1969/4 

Druh pozemku Orná půda 

Výměra 1243 m2 

Počet obyvatel v obci 18 009 

Kraj Zlínský 

Okres Zlín 

ZC (tabulka č.1 z přílohy č.2) Kč/m2 1 312 

Výpočet základní ceny pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1 

Velikost obce – O1 I. 0,95 

Hospodářsko-správní význam obce – O2 III. 0,85 

Poloha Obce – O3 IV. 1,03 

Technická infrastruktura – O4 I. 1 

Dopravní obslužnost obce – O5 II. 1 

Občanská vybavenost v obci – O6 I. 1 

ZC= ZCv*O1*O2*O3*O4*O5*O6 Kč/m2 1091,2232 

Výpočet základní ceny upravené dle § 4 a přílohy 3 oceňovací vyhlášky 

 situace na dílčím trhu – P1 III. 0,03 

Vlastnické vztahy – P2 V. 0 

Změny v okolí s vlivem na prodejnost – P3 II. 0 

Vliv právnických vztahů na prodejnost – P4 II. 0 

Ostatní neuvedené – P5 II. 0 

Povodňové riziko – P6 II. 1 

Index trhu 1,03 

Geometrický tvar a velikost pozemku II. 0 

Svažitost pozemku a expozice III. 0 

Ztížené základové podmínky III. 0 

Chráněná území a ochranná pásma I. 0 

Omezení užívání pozemku I. 0 

Ostatní neuvedené II. -0,02 

Index omezujících vlivů pozemku 0,98 
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Druh a účel užití stavby    I. 1 

Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
 I. 0,04 

Poloha pozemku v obci   III. 0,02 

Možnost napojení pozemku na inženýrské 

sítě, které jsou v obci 
I. 0 

Občanská vybavenost v okolí pozemku II. 0 

Dopravní dostupnost k pozemku VII. 0,01 

Osobní hromadná doprava I. 0,03 

Poloha pozemku nebo stavby z hlediska 

komerční využitelnosti 
II. 0 

Obyvatelstvo II. 0 

Nezaměstnanost III. 0,01 

Vlivy ostatní neuvedené II. 0 

Index polohy 1,11 

I=It*Io*Ip 1,120434 

ZCU = ZC × I × 0,3 - § 9, odst.4 366,7930725 

Celková cena   455 924 Kč 
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 Určení ceny obvyklé pozemku p. č. 1969/4 - určeného k zastavění dle ÚP 

  Pro určení ceny obvyklé byla použita databáze z Přílohy č. 2. Z výsledků Grubbsova testu vyplývá, že 

není nutné vyřadit žádný prvek z databáze.  

Tab. č.  6 Grubbsův test-pozemek určený dle ÚP k zastavění Otrokovice [vlastní zpracování]    

 Ceny Seřazeno Vyřazeno 

1 200,00 156,00  

2 400,00 200,00  

3 457,00 400,00  

4 156,00 433,00  

5 500,00 457,00  

6 433,00 500,00  

7 641,00 523,00  

8 523,00 578,00  

9 842,00 613,00  

10 623,00 623,00  

11 996,00 641,00  

12 578,00 842,00  

13 613,00 996,00  

 

 

Číselné charakteristiky Průměr 535,54 

 S 228,33 

  x1 156,00 

  xn 996,00 

 

Kritická hodnota testu  Výsledek: 

n = 13 T1<T1α 

T1α=Tnα = 2,331 Tn<T1α 

 

 

 

 

 

 

 

Testová kritéria T1 1,6622203 

  Tn 2,0166297 
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Tab. č.  7 Přímé porovnání pozemků určených dle ÚP k zastavění v Otrokovicích [vlastní zpracování] 

 

Přímé porovnání pozemku určeného dle ÚP k zastavění 

 

 

 

č. 

Cena 

požadovan

á  

KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

 

 

 

K1 

 

 

 

K2 

 

 

 

K3 

 

 

 

K4 

 

 

 

K5 

 

 

 

K6 

IO 

Cena 

oceňovanéh

o objektu 

odvozená 

  Kč/m2   Kč/m2             

K1×  

… × 

K6 

Kč/m2 

1 200 1,00 200 1,00 0,97 0,98 1,00 1,00 1,00 0,95 210 

2 400 1,00 400 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 408 

3 457 1,00 457 0,98 1,00 1,00 0,97 1,01 1,00 0,96 476 

4 156 1,00 156 1,00 0,96 1,00 1,00 1,01 1,00 0,97 161 

5 500 0,87 435 0,98 0,99 1,00 1,00 0,98 1,00 0,95 458 

6 433 1,00 433 1,00 0,97 0,98 1,00 1,00 1,00 0,95 456 

7 641 1,00 641 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,95 0,93 689 

8 523 0,87 445 0,98 1,01 0,98 0,97 0,98 1,00 0,92 493 

9 842 0,87 733 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 747 

10 623 0,87 542 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 531 

11 996 0,87 867 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 0,95 0,97 894 

12 578 1,00 578 1,00 1,01 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 584 

13 613 0,87 533 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,96 555 

Celkem průměr                 Kč/m2 512 

Minimum                   Kč/m2 161 

Maximum                   Kč/m2 895 

Směrodatná výběrová odchylka                                                            199 

Pravděpodobná spodní hranice                                                            313 

Pravděpodobná horní hranice                                                              710 

Cena pozemku určená ÚP k zastavění stanovená porovnáním   

(1 243*512) 
Kč 636 416 

KCR 
Koeficient redukce na pramen zjištění ceny, aktuální realizované ceny Kr=1,00. 

Inzerované přiměřeně nižší. 

K1 Koeficient úpravy na polohu                                                                                                

K2 Koeficient úpravy na výměru a tvar                                                                                          

K3 Koeficient úpravy na stavební připravenost                                                                                    

K4 Koeficient úpravy na využití pozemku dle ÚP                                                                                                

K5 Koeficient úpravy na dostupnost inženýrských sítí                                                                                         

K6 
Koeficient úpravy na úvahu autorky s ohledem na záplavové území 20 - leté a 100 - leté 

vody                                                                                         

IO     IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným 

uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
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 Určení ceny zjištěné pozemku p. č. 1969/4 – stavební pozemek 

Ocenění stavebního pozemku dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb.,  

Tab. č.  8 Zjištěná cena stavebního pozemku s p. č. 1969/4, k. ú. Otrokovice [vlastní zpracování] 

Informace o pozemku 

Pozemek k.ú. Otrokovice 1969/4 

Druh pozemku Orná půda 

Výměra 1243 m2 

Počet obyvatel v obci 18 009 

Kraj Zlínský 

Okres Zlín 

ZC (tabulka č. 1 z přílohy č.2) Kč/m2 1 312 

Výpočet základní ceny pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1 

Velikost obce – O1 I. 0,95 

Hospodářsko-správní význam obce – O2 III. 0,85 

Poloha Obce – O3 IV. 1,03 

Technická infrastruktura – O4 I. 1 

Dopravní obslužnost obce – O5 II. 1 

Občanská vybavenost v obci – O6 I. 1 

ZC= ZCv*O1*O2*O3*O4*O5*O6 Kč/m2 1091,223 

Výpočet základní ceny upravené dle § 4 a přílohy 3 oceňovací vyhlášky 

 situace na dílčím trhu – P1 III. 0,03 

Vlastnické vztahy – P2 V. 0 

Změny v okolí s vlivem na prodejnost – P3 II. 0 

Vliv právnických vztahů na prodejnost – P4 II. 0 

Ostatní neuvedené – P5 II. 0 

Povodňové riziko – P6 II. 1 

Index trhu 1,03 

Geometrický tvar a velikost pozemku II. 0 

Svažitost pozemku a expozice III. 0 

Ztížené základové podmínky III. 0 

Chráněná území a ochranná pásma I. 0 

Omezení užívání pozemku I. 0 

Ostatní neuvedené II. -0,02 

Index omezujících vlivů pozemku 0,98 
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Druh a účel užití stavby I. 1 

Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí I. 0,04 

Poloha pozemku v obci III. 0,02 

Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které jsou 

v obci 
I. 0 

Občanská vybavenost v okolí pozemku II. 0 

Dopravní dostupnost k pozemku VII. 0,01 

Osobní hromadná doprava I. 0,03 

Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerční 

využitelnosti 
II. 0 

Obyvatelstvo II. 0 

Nezaměstnanost III. 0,01 

Vlivy ostatní neuvedené II. 0 

Index polohy 1,11 

I=It*Io*Ip 1,120434 

ZCU = ZC × I -§ 9, odst.4              1222,644 

Celková cena   1 519 746 Kč 
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 Určení ceny obvyklé stavebního pozemku p. č. 1969/4 

  Pro určení ceny obvyklé byla použita databáze z Přílohy č. 3. Na základě Grubbsova testu 

nebylo nutné vyloučit žádnou z hodnot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č.  9 Grubbsův test-stavební pozemky Otrokovice [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceny Seřazeno Vyřazeno 

1 2 142 1 155  

2 1 260 1 250  

3 1 400 1 260  

4 1 550 1 280  

5 1 450 1 400  

6 1 250 1 450  

7 1 280 1 450  

8 1 933 1 550  

9 1 450 1 550  

10 1 155 1 598  

11 1 550 1 933  

12 1 598 2 142  

13 2 150 2 150  

Číselné charakteristiky průměr 1 551,38 

  s 329,77 

  x1 1 155,00 

  xn 2 150,00 

Testová kritéria T1 1,2020134 

  Tn 1,8152665 

Kritická hodnota testu  Výsledek: 

n = 13 T1<T1α 

T1α=Tnα = 2,331 Tn<T1α 
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Tab. č.  10 Přímé porovnání stavebních pozemků v Otrokovicích [vlastní zpracování] 

Přímé porovnání stavebního pozemku 

č. 
Cena 

požadovaná 

 

 

KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

 

 

K1 

 

 

K2 

 

 

K3 

 

 

K4 

 

 

K5 

 

 

K6 

IO 

Cena 

oceňovaného 

objektu 

odvozená 

  Kč/m2   Kč/m2             
K1×  … 

× K6 
Kč/m2 

1 2 142 1,00 2 142 1,00 1,03 0,98 1,00 1,00 1,00 1,01 2 122 

2 1 260 0,93 1 172 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1 196 

3 1 400 0,93 1 302 0,98 0,99 1,00 1,02 0,98 1,00 0,97 1 343 

4 1 550 1,00 1 550 1,00 0,97 1,00 1,02 1,00 1,00 0,99 1 567 

5 1 450 0,93 1 349 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1 376 

6 1 250 0,93 1 163 0,98 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 163 

7 1 280 0,93 1 190 0,98 0,98 1,00 1,02 1,00 1,00 0,98 1 215 

8 1 933 1,00 1 933 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1 993 

9 1 450 1,00 1 450 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 450 

10 1 155 0,93 1 074 0,98 1,03 1,00 1,02 1,00 1,00 1,03 1 043 

11 1 550 0,93 1 442 0,98 1,02 1,00 1,02 1,00 1,00 1,02 1 414 

12 1 598 0,93 1 486 0,98 0,96 0,95 1,02 1,00 1,00 0,91 1 630 

13 2 150 0,93 2 000 0,98 1,00 0,98 1,02 1,00 1,00 0,98 2 042 

Celkem průměr                 Kč/m2 1 504 

Minimum                 Kč/m2 1 043 

Maximum                 Kč/m2 2 122 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              352 

Pravděpodobná spodní hranice                                                              1 152 

Pravděpodobná horní hranice                                                           
1 857 

Cena stavebního pozemku stanovená porovnáním (1 243*1 504)                                                                                               Kč 1 869 472 

KCR 
Koeficient redukce na pramen zjištění ceny, aktuální realizované ceny Kr=1,00. Inzerované 

přiměřeně nižší. 

K1 Koeficient úpravy na polohu                                                                                                  

K2 Koeficient úpravy na výměru a tvar                                                                                          

K3 Koeficient úpravy na stavební připravenost                                                                                    

K4 Koeficient úpravy na využití pozemku dle ÚP                                                                                                

K5 Koeficient úpravy na dostupnost inženýrských sítí                                                                                         

K6 Koeficient úpravy na úvahu autorky                                                                                       

IO     IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují 

všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
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5.2 OCENĚNÍ POZEMKU P.Č. 1401/8, K. Ú. NAPAJEDLA 

 Určení zjištěné ceny orné půdy p. č. 1401/8 

Ocenění pozemku p. č. 1041/8 bude mít v této kapitole stejný průběh jako ocenění pozemku 

v předchozí kapitole. Nejprve bude pozemek oceněn jako orná půda, dále jako pozemek určen 

k zastavění a v poslední fázi jako stavební parcela. V prvním fázi proběhne ocenění cenou zjištěnou dle 

cenového předpisu. Následuje přímé porovnání prostřednictvím databází, které se nachází v přílohách. 

Pro vyloučení extrémů z databáze bude využit Grubbsův test. 

Ocenění orné půdy dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

Tab. č.  11 Zjištěná cena orné půdy p. č. 1401/8, k. ú. Napajedla [vlastní zpracování] 

Informace o pozemku 

Pozemek k. ú. Napajedla 1401/8 

Druh pozemku Orná půda 

Výměra 1426 m2 

Počet obyvatel v obci 7 251 

BPEJ 32411 

Základní cena – Příloha č.4 8,79 Kč/m2 

 
 

Úprava základních cen zemědělských pozemků – Příloha č.5 

Položka Srážka/Přirážka (%) 

Položka č. 1.7.1 (přirážka) 80 

Položka č. 2 0 

Položka č. 3 0 

Suma srážek/přirážek 80 

Základní cena upravená (Kč/m2) 15,822 

Cena pozemku 22562,172 

Cena pozemku po zaokrouhlení 22 560 Kč 
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 Určení ceny obvyklé orné půdy p. č. 1401/8 

Pomocí Přílohy č. 4 bylo provedeno ocenění přímou porovnávací metodou pro zjištění ceny 

obvyklé. Pomocí Grubbsova testu nebyla vyřazena žádná z hodnot.  

Tab. č.  12 Grubbsův test-orná půda Napajedla, k. ú. Napajedla [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číselné 
charakteristiky průměr 31,92 

  s 9,78 

  x1 19,00 

  xn 50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceny Seřazeno Vyřazeno 

1 50 19   

2 20 20   

3 19 25   

4 35 26   

5 38 26   

6 29 29   

7 25 30   

8 30 32   

9 26 35   

10 32 35   

11 26 38   

12 35 50   

13 50 50   

Testová kritéria T1 1,3207210 

  Tn 1,8474371 

Kritická hodnota testu  Výsledek: 

n = 13 T1<T1α 

T1α=Tnα = 2,331 Tn<T1α 
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Tab. č.  13 Přímé porovnání orné půdy v Napajedlech pro pozemek 1401/8 [vlastní zpracování] 

Přímé porovnání orné půdy 

č. 

Cena 

požadovaná 
KCR 

Cena po 

redukci na 

pramen ceny K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO 

Cena 

oceňovaného 

objektu 

odvozená 

Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 

1 50 1,00 50 1,00 0,98 0,95 1,03 0,95 0,95 0,87 58 

2 30 1,00 30 1,01 0,98 0,95 1,00 1,00 0,95 0,89 34 

3 33 1,00 33 1,01 0,98 0,95 1,03 0,95 0,95 0,87 38 

4 35 0,92 32 1,02 0,98 0,95 1,00 1,00 1,00 0,95 34 

5 38 0,92 35 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 34 

6 29 0,92 27 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 26 

7 25 0,92 23 1,03 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 22 

8 30 0,92 28 1,03 1,02 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 28 

9 26 0,92 24 1,03 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 23 

10 32 0,92 29 1,03 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 28 

11 26 0,92 24 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 23 

12 35 0,92 32 1,01 1,02 1,00 1,03 1,00 1,00 1,06 30 

13 50 0,92 46 1,01 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 45 

Celkem průměr               Kč/m2 32 

Minimum                 Kč/m2 22 

Maximum                 Kč/m2 58 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        10 

Pravděpodobná spodní hranice                                                          22 

Pravděpodobná horní hranice                                                        42 

Cena orné půdy stanovená přímým porovnáním  (1 426*32)                                                                                             Kč 45 632 

KCR 
Koeficient redukce na pramen zjištění ceny, aktuální realizované ceny Kr=1,00. Inzerované 

přiměřeně nižší. 

K1 Koeficient úpravy na výměru                                                                                                

K2 Koeficient úpravy na polohu (vzdálenost od obce)                                                                                     

K3 Koeficient úpravy na umístění                                                                                            

K4 Koeficient úpravy na BPEJ                                                                                            

K5 Koeficient úpravy na tvar                                                                           

K6 Koeficient úpravy na úvahu autorky                                                                                               

IO     IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují 

všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
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 Určení ceny zjištěné pozemku p. č. 1401/8 - určeného k zastavění dle ÚP 

Ocenění pozemku určeného k zastavění dle ÚP dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb.,  

Tab. č.  14 Zjištěná cena pozemku určeného dle ÚP k zastavění p. č. 1401/8, k. ú. Otrokovice 

 [vlastní zpracování] 

Informace o pozemku 

Pozemek k. ú. Napajedla 1401/8 

Druh pozemku Orná půda 

Výměra 1426 m2 

Počet obyvatel v obci 7 251 

Kraj Zlínský 

Okres Zlín 

ZC (tabulka č.1 z přílohy č.2) Kč/m2 1 312 

Výpočet základní ceny pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1 

Velikost obce – O1 I. 0,95 

Hospodářsko-správní význam obce – O2 III. 0,85 

Poloha Obce – O3 IV. 1,01 

Technická infrastruktura – O4 I. 1 

Dopravní obslužnost obce – O5 II. 0,95 

Občanská vybavenost v obci – O6 I. 1 

ZC= ZCv*O1*O2*O3*O4*O5*O6 Kč/m² 1016,53268 

Výpočet základní ceny upravené dle § 4 a přílohy 3 oceňovací vyhlášky 

 situace na dílčím trhu – P1 III. 0,03 

Vlastnické vztahy – P2 V. 0 

Změny v okolí s vlivem na prodejnost – P3 I. -0,05 

Vliv právnických vztahů na prodejnost – P4 II. 0 

Ostatní neuvedené – P5 II. 0 

Povodňové riziko – P6 II. 1 

Index trhu 0,98 
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Geometrický tvar a velikost pozemku II. 0 

Svažitost pozemku a expozice III. 0 

Ztížené základové podmínky III. 0 

Chráněná území a ochranná pásma I. 0 

Omezení užívání pozemku I. 0 

Ostatní neuvedené II. 0 

Index omezujících vlivů pozemku 1 

Druh a účel užití stavby 
                                                        

I. 
1 

Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
 I. 0,04 

Poloha pozemku v obci   III. -0,05 

Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v obci 
I. 0 

Občanská vybavenost v okolí pozemku II. -0,01 

Dopravní dostupnost k pozemku VII. 0,01 

Osobní hromadná doprava I. -0,07 

Poloha pozemku nebo stavby z hlediska 

komerční využitelnosti 
II. 0 

Obyvatelstvo II. 0 

Nezaměstnanost III. 0,01 

Vlivy ostatní neuvedené II. 0 

Index polohy 0,93 

I=It*Io*Ip 0,9114 

ZCU = ZC × I × 0,3 - § 9, odst.4   277,9403654 

Celková cena     396 343 Kč 
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 Určení ceny obvyklé pozemku p. č. 1401/8 - určeného k zastavění dle ÚP 

Přímé porovnání pozemků určených ÚP k zastavění vychází z databáze uvedené v Příloze č. 5. 

Před samostatným výpočtem ceny obvyklé byl proveden Grubbsův test. Nebyla nutné vyloučit žádnou 

hodnotu.  

Tab. č.  15 Grubbsův test-pozemky určeny k zastavění dle ÚP, k. ú. Napajedla [vlastní zpracování] 

  Ceny Seřazeno Vyřazeno 

1 457 116   

2 126 126   

3 142 142   

4 825 360   

5 469 457   

6 116 469   

7 360 609   

8 993 662   

9 1 000 674   

10 674 825   

11 609 838   

12 662 993   

13 838 1 000   

 

Číselné charakteristiky průměr 559,31 

  s 312,72 

  x1 116,00 

  xn 1 000,00 

 

Kritická hodnota testu   Výsledek: 

n = 13 T1<T1α 

T1α=Tnα = 2,331 Tn<T1α 

 

 

 

 

 

 

 

Testová kritéria T1 1,4176028 

  Tn 1,4092394 
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Tab. č.  16 Přímé porovnání pozemků určených dle ÚP k zastavění v Napajedlech pro pozemek 1401/8 

[vlastní zpracování] 

Přímé porovnání pozemků určených dle ÚP k zastavění 

č. 

Cena 

požadovaná 

KCR 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny K1 K2 K3 K4 K5 K6 

IO 

Cena 

oceňovaného 

objektu 

odvozená 

Kč/m2 Kč/m2 

K1×  

… × 

K6 

Kč/m2 

1 457 1,00 457 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 0,97 471 

2 126 1,00 126 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 131 

3 142 1,00 142 1,02 0,96 0,95 1,00 0,97 1,00 0,90 157 

4 825 1,00 825 1,01 1,00 0,98 1,00 0,97 1,00 0,96 859 

5 469 1,00 469 1,02 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 469 

6 116 1,00 116 1,01 1,02 0,98 1,00 0,97 1,00 0,98 118 

7 360 1,00 360 1,03 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 357 

8 993 1,00 993 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 974 

9 1 000 0,89 890 1,03 1,00 0,98 1,00 0,97 1,00 0,98 909 

10 674 0,89 600 0,99 0,97 0,98 1,00 0,97 1,00 0,91 657 

11 609 1,00 609 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 591 

12 662 1,00 662 1,01 1,00 0,98 1,00 0,97 1,00 0,96 690 

13 838 1,00 838 1,03 1,02 0,98 1,00 1,00 1,00 1,03 814 

Celkem průměr                 Kč/m2 554 

Minimum                   Kč/m2 118 

Maximum                   Kč/m2 974 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              299 

Pravděpodobná spodní hranice                                                              255 

Pravděpodobná horní hranice                                                              853 

Cena pozemku určeného dle ÚP k zastavění stanovená přímým porovnáním   

(1 426*554) 
Kč 790 004 

KCR 
Koeficient redukce na pramen zjištění ceny, aktuální realizované ceny Kr=1,00. Inzerované 

přiměřeně nižší. 

K1 Koeficient úpravy na polohu                                                                                                

K2 Koeficient úpravy na výměru                                                                                               

K3 Koeficient úpravy na tvar                                                                                               

K4 Koeficient úpravy na využití pozemku dle ÚP                                                                                                

K5 Koeficient úpravy na dostupnost inženýrských sítí                                                                                         

K6 Koeficient úpravy na úvahu autorky s ohledem na záplavové území 20-leté a 100-leté vody                                                                                   

IO     IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují 

všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
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 Určení ceny zjištěné stavebního pozemku p. č. 1401/8 

Ocenění stavebního pozemku dle ÚP dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb.,  

Tab. č.  17 Zjištěná cena stavebního pozemku p. č. 1401/8, k. ú. Napajedla [vlastní zpracování] 

Informace o pozemku 

Pozemek k.ú. Napajedla 1401/8 

Druh pozemku Orná půda 

Výměra 1426 m2 

Počet obyvatel v obci 7 251 

Kraj Zlínský 

Okres Zlín 

ZC (tabulka č.1 z přílohy č.2) Kč/m2 1 312 

Výpočet základní ceny pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1 

Velikost obce – O1 I. 0,95 

Hospodářsko-správní význam obce – O2 III. 0,85 

Poloha Obce – O3 IV. 1,01 

Technická infrastruktura – O4 I. 1 

Dopravní obslužnost obce – O5 II. 0,95 

Občanská vybavenost v obci – O6 I. 1 

ZC= ZCv*O1*O2*O3*O4*O5*O6 Kč/m2 1016,53268 

Výpočet základní ceny upravené dle § 4 a přílohy 3 oceňovací vyhlášky 

 situace na dílčím trhu – P1 III. 0,03 

Vlastnické vztahy – P2 V. 0 

Změny v okolí s vlivem na prodejnost – P3 I. -0,05 

Vliv právnických vztahů na prodejnost – P4 II. 0 

Ostatní neuvedené – P5 II. 0 

Povodňové riziko – P6 II. 1 

Index trhu 0,98 

Geometrický tvar a velikost pozemku II. 0 

Svažitost pozemku a expozice III. 0 

Ztížené základové podmínky III. 0 

Chráněná území a ochranná pásma I. 0 

Omezení užívání pozemku I. 0 

Ostatní neuvedené II. 0 
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Index omezujících vlivů pozemku 1 

Druh a účel užití stavby                     I. 1 

Převažující zástavba v okolí 

pozemku a životní prostředí 
 I. 0,04 

Poloha pozemku v obci   III. -0,05 

Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v obci 
I. 0 

Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 
II. -0,01 

Dopravní dostupnost k pozemku VII. 0,01 

Osobní hromadná doprava I. -0,07 

Poloha pozemku nebo stavby z 

hlediska komerční využitelnosti 
II. 0 

Obyvatelstvo II. 0 

Nezaměstnanost III. 0,01 

Vlivy ostatní neuvedené II. 0 

Index polohy 0,93 

I=It*Io*Ip 0,9114 

ZCU = ZC × I   926,4678846 

Celková cena   1 321 143 Kč 
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 Určení ceny obvyklé stavebního pozemku p. č. 1401/8  

Přímé porovnání stavebních pozemků vychází z databáze uvedené v Příloze č. 6. Opět je nutné 

provedení Grubbsova testu pro vyloučení extrémních hodnot. Není žádoucí vyloučení žádné hodnoty.  

Tab. č.  18 Grubbsův test-stavební pozemky, k. ú Napajedla [vlastní zpracování] 

  Ceny Seřazeno Vyřazeno 

1 1 943 1 200   

2 2 150 1 257   

3 1 943 1 280   

4 2 000 1 379   

5 1 752 1 439   

6 2 105 1 662   

7 1 280 1 752   

8 1 257 1 943   

9 1 439 1 943   

10 1 379 1 950   

11 1 662 2 000   

12 1 200 2 105   

13 1 950 2 150   

 

Číselné 

charakteristiky průměr 1 696,92 

  S 345,80 

  x1 1 200,00 

  xn 2 150,00 

 

Kritická hodnota testu Výsledek: 

n = 13 T1<T1α 

T1α=Tnα = 2,331 Tn<T1α 

 

 

 

 

 

 

 

Testová kritéria T1 1,4370109 

  Tn 1,3102158 
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Tab. č.  19 Přímé porovnání stavebních pozemků 1401/8, k. ú. Napajedla [vlastní zpracování] 

Přímé porovnání stavebních pozemků 

č. 
Cena 

požadovaná 
KCR  

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

 

K1 

 

K2 

 

K3 

 

K4 

 

K5 

 

K6 
IO 

Cena 

oceňovaného 

objektu 

odvozená 

  Kč/m2   Kč/m2             
K1×  … 

× K6 
Kč/m2 

1 1 943 1,00 1 943 1,02 0,98 1,00 1,00 1,02 1,00 1,02 1 906 

2 2 150 0,94 2 021 1,02 1,00 1,00 1,00 1,02 1,00 1,04 1 943 

3 1 943 1,00 1 943 1,02 0,98 1,00 1,00 1,02 1,00 1,02 1 906 

4 2 000 0,94 1 880 1,02 1,02 1,00 1,00 1,02 1,00 1,06 1 772 

5 1 752 1,00 1 752 1,02 0,98 1,00 1,00 1,02 1,00 1,02 1 718 

6 2 105 1,00 2 105 1,02 0,99 1,00 1,00 1,02 1,00 1,03 2 044 

7 1 280 0,94 1 203 1,03 1,02 0,98 1,00 1,02 1,00 1,05 1 146 

8 1 257 1,00 1 257 1,02 0,97 1,00 1,00 1,02 1,00 1,01 1 246 

9 1 439 1,00 1 439 1,02 0,99 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 1 454 

10 1 379 0,94 1 296 1,02 0,96 0,98 0,98 1,00 1,00 0,94 1 378 

11 1 662 1,00 1 662 1,02 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1 646 

12 1 200 0,94 1 128 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1 095 

13 1 950 1,00 1 950 1,02 0,99 1,00 1,00 1,02 1,00 1,03 1 893 

Celkem průměr                 Kč/m2 1 627 

Minimum                   Kč/m2 1 095 

Maximum                   Kč/m2 2 044 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              327 

Pravděpodobná spodní hranice                                                                1 300 

Pravděpodobná horní hranice                                                                1 953 

Cena stavebního pozemku stanovená přímým porovnáním (1 426*1 627)                                                  Kč 2 320 102 

KCR 
Koeficient redukce na pramen zjištění ceny, aktuální realizované ceny Kr=1,00. Inzerované 

přiměřeně nižší. 

K1 Koeficient úpravy na polohu                                                                                                

K2 Koeficient úpravy na výměru a tvar                                                                                              

K3 Koeficient úpravy na stavební připravenost                                                                                   

K4 Koeficient úpravy na využití pozemku dle ÚP                                                                                                

K5 Koeficient úpravy na dostupnost inženýrských sítí                                                                                         

K6 Koeficient úpravy na úvahu autorky                                                                                     

IO     IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují 

všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
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5.3 OCENĚNÍ POZEMKU P.Č. 2088/6, K. Ú. NAPAJEDLA 

Stejně jako v předchozích kapitolách proběhne ocenění pozemku zjištěnou a obvyklou cenou. 

V tomto případě již nebude uveden Grubbsův test, protože bude použita databáze pro Napajedla, která 

je společná s předešlým pozemkem. Z výsledků vyplývá, že není nutné vyloučit žádný prvek. Určení 

zjištěné ceny orné půdy p. č. 2088/6 

Ocenění pozemku určeného k zastavění dle ÚP dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb.,  

Tab. č.  20 Zjištěná cena orné půdy p. č. 2088/6, k. ú. Napajedla [vlastní zpracování] 

Informace o pozemku 

Pozemek k.ú. Napajedla 2088/6 

Druh pozemku Orná půda 

Výměra 1289 m2 

Počet obyvatel v obci 7 251 

BPEJ 32051 

Základní cena – Příloha č.4 7,28 Kč/m2 

 
 

Úprava základních cen zemědělských pozemků – Příloha č.5 

Položka Srážka/Přirážka (%) 

Položka č. 1.7.1 (přirážka) 80 

Položka č. 2 0 

Položka č. 3 0 

Suma srážek/přirážek 80 

Základní cena upravená (Kč/m2) 13,104 

Cena pozemku 16891,056 

Cena pozemku po zaokrouhlení 16 890 Kč 
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 Určení obvyklé ceny orné půdy p. č. 2088/6 

Přímé porovnání bylo vytvořeno pomocí databáze uvedené v Příloha č. 4.  

Tab. č.  21 Přímé porovnání orné půdy p. č. 2088/6, k. ú. Napajedla [vlastní zpracování] 

Přímé porovnání orné půdy p. č. 2088/6, k. ú. Napajedla 

č. 

Cena 

požadovaná 
KCR 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

IO 

Cena 

oceňovaného 

objektu 

odvozená 

Kč/m2 Kč/m2 
K1× … × 

K6 
Kč/m2 

1 50 1,00 50 1,01 0,95 0,95 1,04 0,95 0,95 0,86 58 

2 30 1,00 30 1,02 0,95 0,95 1,02 1,00 0,95 0,89 34 

3 33 1,00 33 1,02 0,95 0,95 1,03 0,95 0,95 0,86 39 

4 35 0,92 32 1,03 0,98 0,95 1,00 1,00 1,00 0,96 34 

5 38 0,92 35 1,03 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 33 

6 29 0,92 27 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 26 

7 25 0,92 23 1,03 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 22 

8 30 0,92 28 1,04 1,02 0,95 1,00 1,00 1,00 1,01 27 

9 26 0,92 24 1,04 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 23 

10 32 0,92 29 1,03 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 28 

11 26 0,92 24 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 23 

12 35 0,92 32 1,01 1,02 1,00 1,03 1,00 1,00 1,06 30 

13 50 0,92 46 1,01 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 45 

Celkem průměr                 Kč/m2 32 

Minimum                   Kč/m2 22 

Maximum                   Kč/m2 58 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              10 

Pravděpodobná spodní hranice                                                              22 

Pravděpodobná horní hranice                                                              43 

Cena zemědělského pozemku stanovená přímým porovnáním (1 289*32)                                                Kč 41 248 

KCR 
Koeficient redukce na pramen zjištění ceny, aktuální realizované ceny Kr=1,00. Inzerované 

přiměřeně nižší. 

K1 Koeficient úpravy na výměru                                                                                                

K2 Koeficient úpravy na polohu (vzdálenost od obce)                                                                             

K3 Koeficient úpravy na umístění                                                                                            

K4 Koeficient úpravy na BPEJ                                                                                            

K5 Koeficient úpravy na tvar                                                                             

K6 Koeficient úpravy na úvahu autorky s ohledem na aktivní zóny záplavového území                                                                                             

IO     IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují 

všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
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 Určení ceny zjištěné pozemku p. č. 2088/6 - určeného k zastavění dle ÚP 

Ocenění pozemku určeného k zastavění dle ÚP dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb.,  

Tab. č.  22 Zjištěná cena pozemku p. č. 2088/6, k. ú. Napajedla určeného dle ÚP k zastavění 

[vlastní zpracování] 

Informace o pozemku 

Pozemek k. ú. Napajedla 2088/6 

Druh pozemku orná půda 

Výměra 1289 m2 

Počet obyvatel v obci 7 251 

Kraj Zlínský 

Okres Zlín 

ZC (tabulka č.1 z přílohy č.2) Kč/m2 1 312 

Výpočet základní ceny pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1 

Velikost obce – O1 I. 0,95 

Hospodářsko-správní význam obce – O2 III. 0,85 

Poloha Obce – O3 IV. 1,01 

Technická infrastruktura – O4 I. 1 

Dopravní obslužnost obce – O5 II. 0,95 

Občanská vybavenost v obci – O6 I. 1 

ZC= ZCv*O1*O2*O3*O4*O5*O6 Kč/m2 1016,53268 

Výpočet základní ceny upravené dle § 4 a přílohy 3 oceňovací vyhlášky 

 situace na dílčím trhu – P1 III. 0,02 

Vlastnické vztahy – P2 V. 0 

Změny v okolí s vlivem na prodejnost – P3 I. 0,03 

Vliv právnických vztahů na prodejnost – P4 II. 0 

Ostatní neuvedené – P5 II. 0 

Povodňové riziko – P6 III. 1 

Index trhu 1,05 
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Geometrický tvar a velikost pozemku II. 0 

Svažitost pozemku a expozice III. 0 

Ztížené základové podmínky III. 0 

Chráněná území a ochranná pásma I. 0 

Omezení užívání pozemku I. 0 

Ostatní neuvedené II. 0 

Index omezujících vlivů pozemku 1 

Druh a účel užití stavby     I. 1 

Převažující zástavba v okolí pozemku a životní 

prostředí 
 I. 0,04 

Poloha pozemku v obci   III. -0,05 

Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, 

které jsou v obci 
I. 0 

Občanská vybavenost v okolí pozemku II. -0,01 

Dopravní dostupnost k pozemku VII. 0,01 

Osobní hromadná doprava I. -0,07 

Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerční 

využitelnosti 
II. 0 

Obyvatelstvo II. 0 

Nezaměstnanost III. 0,01 

Vlivy ostatní neuvedené II. 0,03 

Index polohy 0,96 

I=It*Io*Ip 1,008 

ZCU = ZC × I × 0,3 - § 9, odst.4 

  

307,3994824 

Celková cena   396 238 Kč 
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 Určení ceny obvyklé pozemku p. č. 2088/6 - určeného k zastavění dle ÚP 

Přímé porovnání srovnává prvky v databází uvedené v Příloha č. 5. 

Tab. č.  23 Přímé porovnání pozemku p. č. 2088/6, k. ú. Napajedla určeného dle ÚP k zastavění 

 [vlastní zpracování] 

Přímé porovnání orné půdy p. č. 2088/6, k. ú. Napajedla 

č. 

Cena 

požadovaná 
KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

IO 

Cena 

oceňovaného 

objektu 

odvozená 

Kč/m2 Kč/m2 
K1× … × 

K6 
Kč/m2 

1 457 1,00 457 0,95 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 0,92 496 

2 126 1,00 126 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 131 

3 142 1,00 142 1,00 0,95 0,95 1,00 0,97 1,00 0,88 162 

4 825 1,00 825 1,00 1,00 0,98 1,00 0,97 1,00 0,95 868 

5 469 1,00 469 1,00 1,01 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 474 

6 116 1,00 116 0,98 1,02 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 118 

7 360 1,00 360 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 364 

8 993 1,00 993 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1 013 

9 1 000 0,89 890 1,00 1,00 0,98 1,00 0,98 1,00 0,96 927 

10 674 0,89 600 0,97 0,98 0,98 1,00 0,97 1,00 0,90 664 

11 609 1,00 609 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 609 

12 662 1,00 662 0,97 1,01 0,98 1,00 0,97 1,00 0,93 711 

13 838 1,00 838 1,00 0,99 0,98 1,00 1,00 1,00 0,97 864 

Celkem průměr                 Kč/m2 569 

Minimum                    118 

Maximum                    1 013 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              309 

Pravděpodobná spodní hranice                                                              260 

Pravděpodobná horní hranice                                                              879 

Cena pozemku určeného k zastavění stanovená 

přímým porovnáním (1 289*569) 
Kč 733 441 

KCR 
Koeficient redukce na pramen zjištění ceny, aktuální realizované ceny Kr=1,00. Inzerované 

přiměřeně nižší. 

K1 Koeficient úpravy na polohu                                                                                                

K2 Koeficient úpravy na výměru a tvar                                                                                          

K3 Koeficient úpravy na stavební připravenost                                                                                    

K4 Koeficient úpravy na využití pozemku dle ÚP                                                                                                

K5 Koeficient úpravy na dostupnost inženýrských sítí                                                                                          

K6 Koeficient úpravy na úvahu autorky                                                                                     

IO     IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují 

všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
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 Určení ceny stavebního pozemku p. č. 2088/6, k. ú. Napajedla 

Ocenění stavebního pozemku dle ÚP dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb.,  

Tab. č.  24 Zjištěná cena stavebního pozemku p. č. 2088/6, k. ú. Napajedla [vlastní zpracování] 

Informace o pozemku 

Pozemek k.ú. Napajedla 2088/6 

Druh pozemku orná půda 

Výměra 1289 m2 

Počet obyvatel v obci 7 251 

Kraj Zlínský 

Okres Zlín 

ZC (tabulka č.1 z přílohy č.2) Kč/m2 1 312 

Výpočet základní ceny pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1 

Velikost obce – O1 I. 0,95 

Hospodářsko-správní význam obce – O2 III. 0,85 

Poloha Obce – O3 IV. 1,01 

Technická infrastruktura – O4 I. 1 

Dopravní obslužnost obce – O5 II. 0,95 

Občanská vybavenost v obci – O6 I. 1 

ZC= ZCv*O1*O2*O3*O4*O5*O6 Kč/m2 1016,53268 

Výpočet základní ceny upravené dle § 4 a přílohy 3 oceňovací vyhlášky 

 situace na dílčím trhu – P1 III. 0,02 

Vlastnické vztahy – P2 V. 0 

Změny v okolí s vlivem na prodejnost – P3 I. 0,03 

Vliv právnických vztahů na prodejnost – P4 II. 0 

Ostatní neuvedené – P5 II. 0 

Povodňové riziko – P6 III. 1 

Index trhu 1,05 
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Geometrický tvar a velikost pozemku II. 0 

Svažitost pozemku a expozice III. 0 

Ztížené základové podmínky III. 0 

Chráněná území a ochranná pásma I. 0 

Omezení užívání pozemku I. 0 

Ostatní neuvedené II. 0 

Index omezujících vlivů pozemku 1 

Druh a účel užití stavby                       I. 1 

Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
 I. 0,04 

Poloha pozemku v obci   III. -0,05 

Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v obci 
I. 0 

Občanská vybavenost v okolí pozemku II. -0,01 

Dopravní dostupnost k pozemku VII. 0,01 

Osobní hromadná doprava I. -0,07 

Poloha pozemku nebo stavby z hlediska 

komerční využitelnosti 
II. 0 

Obyvatelstvo II. 0 

Nezaměstnanost III. 0,01 

Vlivy ostatní neuvedené II. 0,03 

Index polohy 0,96 

I=It*Io*Ip 1,008 

ZCU = ZC × I  - § 9, odst.4   1024,664941 

Celková cena   1 320 793 Kč 
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 Určení ceny stavebního pozemku p. č. 2088/6, k. ú. Napajedla 

Přímé porovnání pozemků z databáze uvedené v Příloha č. 6. 

Tab. č.  25 Přímé porovnání stavebního pozemku p. č. 2088/6, k. ú. Napajedla [vlastní zpracování] 

Přímé porovnání stavebních pozemků 

č. 
Cena 

požadovaná 
KCR  

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

 

K1 

 

K2 

 

K3 

 

K4 

 

K5 

 

K6 
IO 

Cena 

oceňovaného 

objektu 

odvozená 

  Kč/m2   Kč/m2             
K1×  … 

× K6 
Kč/m2 

1 1 943 1,00 1 943 0,98 0,98 1,00 1,00 1,02 1,00 0,98 1 983 

2 2 150 0,94 2 021 0,98 1,00 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 2 022 

3 1 943 1,00 1 943 0,98 0,98 1,00 1,00 1,02 1,00 0,98 1 983 

4 2 000 0,94 1 880 0,98 1,02 1,00 1,00 1,02 1,00 1,02 1 844 

5 1 752 1,00 1 752 0,98 0,98 1,00 1,00 1,02 1,00 0,98 1 824 

6 2 105 1,00 2 105 0,98 1,00 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 1 788 

7 1 280 0,94 1 203 1,00 1,03 0,98 1,00 1,02 1,00 1,03 2 106 

8 1 257 1,00 1 257 1,00 0,97 1,00 1,00 1,02 1,00 0,99 1 168 

9 1 439 1,00 1 439 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 1 270 

10 1 379 0,94 1 296 0,98 0,96 0,98 0,95 0,98 1,00 0,86 1 468 

11 1 662 1,00 1 662 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1 713 

12 1 200 0,94 1 128 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1 117 

13 1 950 1,00 1 950 0,98 0,99 1,00 1,00 1,02 1,00 0,99 1 970 

Celkem průměr                 Kč/m2 1 688 

Minimum                   Kč/m2 1 117 

Maximum                   Kč/m2 2 106 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              345 

Pravděpodobná spodní hranice                                                                1 343 

Pravděpodobná horní hranice                                                                2 033 

Cena stavebního pozemku stanovená přímým porovnáním (1 289*1 688)                                                 Kč 2 175 832 

KCR 
Koeficient redukce na pramen zjištění ceny, aktuální realizované ceny Kr=1,00. Inzerované 

přiměřeně nižší. 

K1 Koeficient úpravy na polohu                                                                                                

K2 Koeficient úpravy na výměru a tvar                                                                                              

K3 Koeficient úpravy na stavební připravenost                                                                                   

K4 Koeficient úpravy na využití pozemku dle ÚP                                                                                                

K5 Koeficient úpravy na dostupnost inženýrských sítí                                                                                         

K6 Koeficient úpravy na úvahu autorky                                                                                     

IO     IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují 

všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
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6 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ 

V Tab. č. 26 je shrnutí vypočtených cen, které jsou uvedeny dle stupně plánování a druhu 

ocenění. Nejlevnějším druhem pozemku dostupným na trhu Napajedel a Otrokovic je orná půda, 

nejdražší naopak stavební parcela. V cenách pozemků se významně odráží investiční záměr.  Nejméně 

investičně výhodná je orná půda, nejvíce stavební pozemek. Cenu orné půdy významně ovlivňuje vydání 

územního plánu či územního rozhodnutí. Z orné půdy se tak může stát pozemek, který je určen 

k zastavění či dokonce stavební pozemek. V tomto případě může cena pozemku vzrůst až o několik 

stovek procent.  

Tab. č.  26 Shrnutí výsledných cen dle stupně územního plánování [vlastní zpracování] 

Parcela 
Stupeň 

plánování 
Druh pozemku 

Cena zjištěná Cena obvyklá 

Kč/m² Kč Kč/m² Kč 

Otrokovice 

p. č. 1969/4 

1 Orná půda 19 24 040 24 29 832 

2 Určen k zastavění 367 455 924 512 636 416 

3 Stavební 1223 1 519 746 1 504 1 869 472 

Napajedla 

p. č. 1401/8 

1 Orná půda 16 22 560 32 45 632 

2 Určen k zastavění 278 396 343 554 790 004 

3 Stavební 926 1 321 143 1 627 2 320 102 

Napajedla 

p. č. 2088/6 

1 Orná půda 13 16 890 32 41 248 

2 Určen k zastavění 307 396 238 569 733 441 

3 Stavební 1 025 1 320 793 1 688 2 175 832 
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Pro přímé porovnání bylo zvoleno 13 pozemků pro každý stupeň územního plánování. 

Provedený Grubbsův test nevyloučil žádný prvek z databáze jako extrém. Cena zjištěná je nejvyšší u 

pozemku nacházejícího se v Otrokovicích. Paradoxně jsou ceny obvyklé v této lokalitě nejnižší. 

Nejvyšších hodnot dosahuje cena obvyklá ve většině případů u pozemku p. č. 2088/6 v Napajedlech. 

Cena obvyklá orné půdy se s pozemkem p. č. 1401/8 neliší, protože do lokality se nepromítá např. vliv 

výstavby dálnice D55. V ostatních stupních územního plánování se ceny u zmíněných pozemků liší také 

kvůli poloze ke správně významnému centru obce. Při ocenění předmětných pozemků nemá významný 

vliv výměra, protože byly záměrně zvoleny pozemky s podobnou velikostí. Mnohem větší dopad na 

výslednou cenu má technická infrastruktura, inženýrské sítě a stavební připravenost pozemků. V přímém 

porovnání bylo nutné brát u některých prvků v úvahu také záplavová území. 

 

Graf 3 Srovnání předmětných pozemků dle stupně plánování [vlastní zpracování] 

Cena zjištěná neodráží konkrétní podmínky jednotlivých pozemků. Cena obvyklá je více 

subjektivní, ovlivněna názorem oceňovatele. Další významné rozdíly v cenách zapříčiňuje způsob získání 

prvků v databázi. Některé pozemky mají větší zastoupení realizovaných cen, zatímco jiné mají více prvků 

z inzerce. V ní je uvedena cena, která je požadovaná, ovšem ne vždy dosažitelná.  Z Graf 3 vyplývá, že 

obvyklé ceny jsou výrazně vyšší než ceny zjištěné.  V obou zvolených lokalitách Napajedel je cena zjištěná 

v průměru o 50% nižší než cena obvyklá. Oproti tomu v Otrokovicích není rozdíl tak markantní. V případě 

všech stupňů územního plánování je průměrný rozdíl mezi cenou zjištěnou a obvyklou 30%. 
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 Výsledky potvrdily hypotézu č. 1. Nejvyšší cenu mají pozemky stavební, dále pozemky určeny 

k zastavění a nejnižší cena připadá pozemkům zemědělským. Obvyklá cena u předmětných pozemků při 

změně územního plánování z 1. stupně na 2. stupeň vzroste až dvacetinásobně. U změny z 2. stupně na 

3. stupeň obvyklá cena vzroste trojnásobně. Cena zjištěná má podobný vývoj. 

Hypotéza č. 2 byla získanými výsledky z části vyvrácena. Potvrzeno bylo, že zjištěná cena 

v Otrokovicích je vyšší než v Napajedlech. Cena obvyklá je však ve všech stupních územního plánování 

vyšší v Napajedlech. 

Hypotéza č. 3 byla potvrzena. Pozemek v Napajedlech, nacházející se v blízkosti výstavby dálnice, 

má ve většině případů nižší cenu než pozemek, který je této lokalitě vzdálený. Tento jev se však 

nepromítá do výsledků orné půdy. Na zemědělskou půdu nemá dálnice u vybraných pozemků významný 

dopad.  
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6.1 SROVNÁNÍ CEN ORNÉ PŮDY VE ZVOLENÝCH LOKALITÁCH 

Dle ceny zjištěné je dražší zemědělská půda v Otrokovicích než v Napajedlech. Toto zjištění může 

být ovlivněno zejména tím, že nejvýznamnějším faktorem pro ocenění dle oceňovací vyhlášky je jeho 

poloha, tj. rozhoduje, zda jde o pozemek na území obce, respektive na územích obcích sousedních a 

jejich okolí v souvislosti s počtem obyvatel . Otrokovice s počtem obyvatel 17 932 výrazně předhánějí 

Napajedla s počtem obyvatel 7 222. Cena obvyklá ovšem prokazuje opačný výsledek.  Cena orné půdy 

získaná prostřednictvím přímého porovnání je v Napajedlech výrazně vyšší. To ovšem může být 

zapříčiněno tím, že databáze Otrokovic je sestavena z realizovaných obchodů, zatímco v Napajedlech se 

jedná převážně o inzerci. Z analýzy trhu s nemovitostmi vyplývá, že se v Napajedlech a v jejich blízkém 

okolí obchoduje se zemědělskými pozemky výrazně více než v Otrokovicích. 

 

Graf 4 Srovnání cen orné půdy ve zvolených lokalitách [vlastní zpracování] 

Nejnižší hodnota dle ceny zjištěné byla dosažena u pozemku s p. č.  2088/6, a to je způsobeno nízkou 

hodnotou BPEJ 32051, která je rovna částce 7, 28 Kč/m². Druhá zvolená lokalita v Napajedlech má stejné 

atributy, ovšem BPEJ rovno 32411, což je rovno 8, 79 Kč/m². 
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6.2 SROVNÁNÍ CEN POZEMKŮ URČENÝCH DLE ÚP K ZASTAVĚNÍ VE 

ZVOLENÝCH LOKALITÁCH 

Ceny zjištěné se i v 2. stupni územního plánovaní vyvíjí stejně jako v prvním. Jsou výrazně nižší 

než ceny obvyklé. Nejnižší hodnotu vykazuje pozemek 1401/8, a to z toho důvodu, že na její lokalitu má 

nepříznivé dopady aktuální výstavba dálnice D55, která se realizuje v bezprostřední blízkosti pozemku. 

Tento dopad se u oceňování orné půdy nepromítal. Nejvyšší cenu zjištěnou má díky své poloze opět 

pozemek nacházející se v Otrokovicích.  

 

Graf 5 Srovnání pozemků určených dle ÚP k zastavění ve zvolených lokalitách [vlastní zpracování] 

Nejnižší administrativní hodnotu 278 Kč/m² má pozemek v Napajedlech p. č. 1401/8. Nejvyšší 

hodnoty 367 Kč/m² dosahuje pozemek v Otrokovicích. Cena obvyklá vykazuje zcela jiný průběh. Nejnižší 

hodnota 513 Kč/m² je dosažena v Otrokovicích. V Napajedlech v lokalitě mimo výstavbu dálnice 

dosahuje cena obvyklá pozemku p. č. 2088/6 částku 569 Kč/m².  
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6.3 SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ VE ZVOLENÝCH LOKALITÁCH 

Cena stavebních pozemků ve zvolených lokalitách má podobný vývoj jako cena pozemků 

určených dle ÚP k zastavění.  Cena zjištěná dosahuje nejvyšší hodnoty 1 223 Kč/m² v Otrokovicích.  

Naopak cena obvyklá je v této lokalitě nejnižší. Dosahuje částky 1 504 Kč/m². Ve srovnání s ostatními 

pozemky je cena oproti zvoleným pozemkům v Napajedlech nižší až o 14%. Pozemek p. č. 1401/8 je 

opět znevýhodněn svou lokalitou, a tak má nižší cenu obvyklou o 5% než pozemek p. č. 2088/6. Cenu 

zjištěnou má nižší téměř o 11%, což vytváří rozdíl 99 Kč/m². 

 

Graf 6 Srovnání stavebních pozemků ve zvolených lokalitách [vlastní zpracování] 
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7 ZÁVĚR 

Úkolem diplomové práce bylo posoudit vliv územního plánovaní na ceny zvolených pozemků ve 

městech Napajedla a Otrokovice. Pro splnění tohoto cíle byly vybrány tři lokality, u kterých bylo 

simulováno, že se nacházejí jednak v plochách nestavebních a jednak určených k zastavění, a to dle 

různých stupňů územního plánování. Pozemky byly uvažovány jako zemědělské, určené k zastavění a 

stavební.  Jedna z předmětných lokalit leží ve městě Otrokovice, což je obec, do jejíž správní působnosti 

spadá město Napajedla, ve kterém jsou situovány další dvě zvolené lokality. Výchozí hypotézou bylo, že 

ve městě Otrokovice budou ceny pozemků vyšší než v Napajedlech. Toto tvrzení se nepotvrdilo. 

Urbanistický vývoj města stagnuje. Otrokovice se orientují na výstavbu obchvatu a průmyslových areálů. 

Jediný plánovaný záměr (lokalita Laziště) rozšíření ploch pro individuální bydlení se nezdařil.  Na druhou 

stranu Napajedla se v posledních letech významně rozvíjí. Nejen pečlivou rekonstrukcí centra města, ale 

také výstavbou RD v lokalitě Výhledy.   

Ocenění bylo provedeno cenou zjištěnou za pomocí oceňovací vyhlášky a rovněž cenou 

obvyklou pomocí přímého porovnání. Ceny porovnávaných pozemků byly získány převážně z 

realizovaných kupních cen z katastru nemovitostí a z nabídek z realitních serverů.  Ve všech případech 

byly pozemky oceněny dle aktuálního územního plánu. Nejnižší cenu mají v předmětných lokalitách 

pozemky zemědělské.  Nejvyšší ceny dosahují stavební pozemky. Z výsledků je patrné, že ceny zjištěné 

neodráží skutečnou situaci na trhu. Ceny obvyklé jsou mnohonásobně vyšší. V případě změny územního 

plánu z orné půdy na pozemek určen k zastavění se obvyklá cena navýší až dvacetinásobně. U změny 

pozemku určeného k zastavění na stavební parcelu cena vzroste trojnásobně. 

Ceny pozemků jsou významně ovlivněny svou polohou. Jedná se o vzdálenost k centru obce, 

polohu vůči rychlostní komunikaci a prvkům občanské vybavenosti obce. Orná půda byla dále 

posuzována ze svého umístění, výměry, tvaru a hodnoty BPEJ.  Na cenu pozemků určených k zastavění 

a stavebních parcel má vliv rovněž výměra a tvar. V ceně se dále odráží stavební připravenost a 

dostupnost inženýrských sítí. U některých prvků v databázi bylo žádoucí zohlednit také záplavová území. 

Z výsledků práce vyplývá, že cena zjištěná nepřevyšuje cenu obvyklou v žádné fázi územního 

plánování. Výstavba rychlostní silnice významně ovlivnila územní plány obou měst, což zapříčinilo větší 

množství komerčních pozemků. Město Otrokovice má menší počet stavebních pozemků pro individuální 

výstavbu než město Napajedla. V obou městech je na prodej menší množství zemědělských pozemků. 

Většina orné půdy je ve vlastnictví zemědělských družstev. Územní plánování je základem pro rozvoj 

území a ve zvolené lokalitě zásadně ovlivňuje ceny nemovitostí.  
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 – DATABÁZE ORNÉ PŮDY OTROKOVICE 

 

 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

k. ú. Otrokovice  

 

 

      2 192 

 

 

 

30 000 

 

 

 

14 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 4078 

Realitní server - 

Realizace prodeje 05.05.2017 

BPEJ 34911,32414, 32411 

            

Pozemek se nachází v katastru obce Otrokovice. Jedná se o lokalitu Újezdy. Parcela velikosti 2 192 

m² se vyskytuje v blízkosti zemědělské usedlosti. Je vzdálena zhruba 2 km od centra města. K 

pozemku vede nezpevněná komunikace a v současné době na něm hospodaří společnost LUKROM 

plus s.r.o.  
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 

 

 

2 

k. ú. Otrokovice  

 

 

5 010 

 

 

 

   95 190 

 

 

 

19 

Druh pozemku dle KN           Orná půda 

p. č.                4352 

Realitní server   - 

Realizace prodeje          02. 10. 2017 

BPEJ              32001 

         

Pozemek se nachází v katastru obce Otrokovice. Jedná se o lokalitu Buňov.  Je vzdálena téměř 3 km 

od centra města. Parcela velikosti 5 010 m² se vyskytuje v blízkosti zemědělské usedlosti. Pozemek 

je zpřístupněn prostřednictvím zpevněné komunikace. V současné době je obděláván společností 

ZEMET spol. s.r.o.  
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 

 

 

 

3 

k. ú. Otrokovice  

 

 

1880 

 

 

 

47 000 

 

 

 

25  

Druh pozemku 

dle KN 

Orná půda 

p. č. 4576 

Realitní server - 

Realizace prodeje 05.09.2017 

BPEJ 32411, 32210 

         

Pozemek se nachází v katastru obce Otrokovice. Jedná se o lokalitu Pekárkovské. Parcela velikosti 1 

880 m² se vyskytuje v blízkosti dálnice D55. Je vzdálena zhruba 1,8 km od centra města. K pozemku 

vede nezpevněná komunikace. Jedná se o parcelu pravidelného tvaru. Jedná se o jeden z mála 

zemědělských pozemků v této oblasti, který je ve vlastnictví soukromé osoby.  
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4 

 

 

2 

k. ú. Otrokovice  

 

 

1 908 

 

 

 

32 000 

 

 

 

17 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 4693 

Realitní server - 

Realizace prodeje 23.01.2018 

BPEJ 32411, 32701 

       

Pozemek se nachází v lokalitě U Božích muk v katastru obce Otrokovice. Parcela velikosti   1908 m² se 

vyskytuje v blízkosti dálnice D55. Je vzdálena zhruba 1000 m od centra města. Pozemek je dobře 

dostupný po zpevněné komunikaci, která přímo navazuje na obchvat.  V současné době je obděláván 

společností LUKROM plus s.r.o. 
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5 

 

 

 

3 

k. ú. Otrokovice  

 

2 653 

 

 

63 000 

 

 

24 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 3931 

Realitní server - 

Realizace 25.04.2017 

BPEJ 32411 

   

Pozemek se nachází v lokalitě Jaříčky v katastrálním území obce Otrokovice. Parcela velikosti 2 653 m² 

se vyskytuje v blízkosti zemědělské usedlosti. Je vzdálena zhruba 1,5 km od centra města. K pozemku 

pravidelného tvaru vede nezpevněná komunikace.  
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6 

 

 

2 

k. ú. Otrokovice  

 

 

2 562 

 

 

 

79 000 

 

 

 

31 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 4117 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 28.03.2019 

BPEJ 32411 

   

Pozemek se nachází v lokalitě Špice v katastru obce Otrokovice. Parcela velikosti 2562 m² je vzdálena 

zhruba 1400 m od centra města. V současné době je pozemek pod správou Moravského lesního 

družstva. Na pozemku hospodaří společnost LUKROM s výpovědní dobou 5 let. 
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7 

 

 

 

3 

k. ú. Otrokovice 

2541 35 574 14 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

P. č. 4208 

Realitní server - 

Realizace 22. 01. 2016 

BPEJ 32411, 36100 

      
Pozemek se nachází v katastrálním území obce Otrokovice v lokalitě Čtvrtky u studánky. 

Parcela velikosti 2 541 m² se vyskytuje v blízkosti dálnice D55. Je vzdálena zhruba 1,3 km od centra 

města. Pozemek je mírně svažitý.  
 

http://www.sreality.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

8

8 

8 

k. ú. Kvasice 

7 184 215 520 30 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 8983/17 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 18.09.2018 

BPEJ - 

 
Prodej pozemků v obci Kvasice o celkové výměře 7 184 m2. Pozemky se nachází před obcí Nová 

Dědina a jsou využívány jako orná půda. Příjezdová cesta k hranici pozemku. Cena 30,- Kč/m2. 

Pozemek je mírně svažitý a nezatížen žádným věcným břemenem. 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

k. ú. Žlutava 

13 135 335 000 26 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Kód zakázky 877 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 12.04.2019 

BPEJ - 

 
Pozemky v katastrálním území Žlutava LV 1445 o výměře 13 135 m². Jedná se o parcely vedené jako 

OP a z části jako TTP. Nájemní smlouva je z části pozemku uzavřena se společností LUKROM spol, s.r.o. 

a dále z části pozemku se společností AGROCORP s.r.o. U obou smluv je doba nájmu uzavřena na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let. 

http://www.sreality.cz/
http://www.sreality.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

8

10 

8 

k. ú. 
Tlumačov na 

Moravě 

3769 136 000 36 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Kód zakázky W81-676390 

Realitní server www.reality.cz  

Poslední aktualizace 04.03.2019 

BPEJ - 

 
Pozemek se nachází v katastru obce Tlumačov. Parcela velikosti 3769 m² je vzdálena zhruba 

1500 m od středu Tlumačova. Pozemek je mírně svažitý, zpřístupněn příjezdovou cestou. 
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

3 

k. ú. Otrokovice 

4 573 137 190 30 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 4116 

Realitní server - 

Realizace prodeje 04.06.2015 

BPEJ 34911, 32411 

            
Parcela se nachází v katastrálním území Otrokovice v lokalitě zvané Dolina a kamenec. Pozemek je 

vzdálen 1700 m od centra města. Není zatížen žádným věcným břemenem. Není zpřístupněn. 

http://www.reality.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

12 

8 

k. ú. 
Oldřichovice u 

Napajedel 

6 014 210 500 35 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Kód zakázky 00244 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 03.05.2019 

BPEJ - 

            
Pozemky o výměře 6 014 m2 v katastrálním území Oldřichovic. Pozemky jsou vedené jako 

orná půda a v současné době se na nich hospodaří. Jeden z pozemků se nachází v zalesněné části. 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

k. ú. Spytihněv 

8 647 250 800 29 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky B30390AMJV 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 18.02.2019 

BPEJ - 

 
Prodej zemědělských pozemků o celkové výměře 8 647,50 m2 nacházející se v katastrálním území 

Spytihněv. Nabídku tvoří parcely orné půdy, trvalých travních porostů. Orná půda je 

obhospodařována a přihlášena v LPIS. 

http://www.sreality.cz/
http://www.sreality.cz/
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PŘÍLOHA Č. 2 – DATABÁZE POZEMKŮ URČENÝCH ÚP K ZASTAVĚNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

1 

k. ú. Otrokovice 

478 95 600 200 

Druh pozemku dle KN Orná plocha 

p. č. 1900/11 

Realitní server - 

Realizace prodeje 06.11.2018 

BPEJ 32411 

            
Pozemek se nachází v katastru obce Otrokovice v blízkosti ulice Boženy Němcové. Inženýrské sítě 

jsou vedeny nedaleko pozemku. Pozemek se nachází v blízkosti zastavěného území obce. Výborná 

dostupnost do centra.  Pozemek není zpřístupněn pozemní komunikací. V okolí se nacházejí další 

parcely pro výstavbu rodinných domů. 
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

8

2 

8 

   k. ú. Otrokovice 

1 019 407 600 400 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

   p. č.  1900/31 

Realitní server - 

Realizace prodeje 01. 11. 2018 

BPEJ 32411 

    
Pozemek se nachází v katastru obce Otrokovice. V blízkosti ulice Boženy Němcové, která navazuje na 

centrum města. Inženýrské sítě nedaleko. Pozemek je určen k výstavbě RD. Pozemní komunikace 

nepřivedena k pozemku, přístup přes sousední parcely. 
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

k. ú. Napajedla 

1 429 653 053 457 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 1401/9 

Realitní server - 

Realizace prodeje 15.06.2017 

BPEJ 32411 

   
Pozemek se nachází v katastru obce Napajedla. Jedná se o území mezi Napajedly a Otrokovicemi. 

V blízkosti pozemku probíhá výstavba dálnice D55. Pozemek je zpřístupněn asfaltovou komunikací. 

Inženýrské sítě na hranici pozemku. Dle územního plánování je záměr výstavby RD.  
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

4

4 

8 

   k. ú. 
Tlumačov na 

Moravě 

352 52 800 156 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

  p. č.  748/6 

Realitní server - 

Realizace prodeje 28. 06. 2018 

  BPEJ 32411 

      
Pozemek pravidelného tvaru se nachází v katastru obce Tlumačov. Inženýrské sítě jsou 

zavedeny na hranici pozemku. Vhodný k výstavbě RD. Pozemní komunikace nepřivedena k pozemku. 

Do budoucna plánována její výstavba.  
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

k. ú. Halenkovice 

982 491 000 500 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky TM001 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 03.12.2018 

BPEJ - 

 
Stavební pozemek o výměře 982 m2 v oblíbené destinaci Halenkovice, nedaleko Napajedel, okres Zlín. 

Pozemek je svažitý s nádherným výhledem na údolí, určený k zástavbě, ideálně pro milovníky přírody. 

V těsném sousedství se nachází les. Na hranici pozemku je přivedena elektřina. Šíře pozemku je 25 m. 

Přístup po asfaltové cestě. 

http://www.sreality.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

4

6 

8 

     k. ú. Otrokovice 

480 207 840 433 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

     p. č.  1963/7 

Realitní server - 

Realizace prodeje 28. 06. 2018 

BPEJ 32411 

    
Pozemková parcela pravidelného tvaru v blízkosti ulice Boženy Němcové v katastrálním území 

Otrokovice. Pozemek se nachází na okraji obce s dobrou dostupností do centra města.  Inženýrské sítě 

nedaleko. Jedná se o velmi lukrativní lokalitu. V územním plánu je určen k výstavbě RD. 
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

3 

    k. ú. Otrokovice 

2172 1 392 252 641 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

    p. č. 2225/1 

Realitní server - 

Realizace prodeje 06.01.2015 

BPEJ 32210 

        
Pozemek se nachází v atraktivní lokalitě Laziště v katastrálním území Otrokovice. Pozemek má 

pravidelný, podlouhlý tvar. Z jedné strany je zpřístupněn asfaltovou komunikací, z druhé strany 

nezpevněnou komunikací. Inženýrské sítě na hranici pozemku. Pozemek se z části nachází 

v povodňovém území řeky Dřevnice.  
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

4

8 

8 

k. ú. Halenkovice 

1 720 900 000 523 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

Číslo zakázky PP.hal.maly.cv 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 12. 02. 2019 

BPEJ - 

         
Pozemková parcela pravidelného tvaru, Inženýrské sítě nedaleko. Jedná se o pozemek v katastrálním 

území Halenkovice. Dle územního plánu pozemek spadá do zastavitelného území se záměrem 

výstavby rodinných domů. Přístup na pozemek pomocí zpevněné komunikace.  
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

k. ú. 
Tlumačov na 

Moravě 

1 092 920 000 842 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky P028421 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 23.04.2019 

BPEJ - 

    
Prodej stavebního pozemku v proluce mezi domy v obci Tlumačov. Pozemek je rovinatý, přístupný ze 

silnice, široký asi 14 metrů. Kolem pozemku probíhají všechny sítě. Orientace východ-západ. Obec 

Tlumačov má veškerou občanskou vybavenost a výbornou dopravní dostupnost. 

http://www.sreality.cz/
http://www.sreality.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

4

10 

8 

k. ú. Žlutava 

3 508 2 185 484 623 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

p. č. 840/8 

Realitní server - 

Realizace prodeje 28. 06. 2018 

BPEJ 32411 

      
Stavební pozemek o rozloze 3508 m², na pozemku nebo v jeho blízkosti je elektrika, plyn, obecní 

vodovod je v plánované výstavbě. Na pozemku je postavená dřevěná bouda, která může po malé 

úpravě sloužit jako sklad materiálu. spadá do zastavitelného území se záměrem výstavby rodinných 

domů. Přístup na pozemek pouze přes sousední parcely.  
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

3 

k. ú. Otrokovice 

2 081 2 072 676 996 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 1650056 

Realitní server 
www.spechat

o.cz  

Poslední aktualizace 17.06.2015 

BPEJ - 

 
 Prodej pozemku o ploše 2081 m² v Otrokovicích pod ulicí Čechova v místě zvaném Laziště Pozemek 

je dlouhý cca 230m šířka cca 9 metrů. Lokalita v územním plánu k budoucí zástavbě RD.  

http://www.spechato.cz/
http://www.spechato.cz/


100 

 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

4

12 

8 

k. ú. Otrokovice 

1 731 1 000 000 578 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

p. č.  1963/6 

Realitní server - 

Realizace prodeje 07. 12. 2018 

BPEJ 32411 

    
Pozemek s výměrou 1731 m² v oblíbené lokalitě s výbornou dostupností do centra. Nachází se 

v blízkosti ulice Boženy Němcové. Inženýrské sítě v dosahu. Jedná se o rovinatý pozemek 

v katastrálním území Otrokovice. 
 

č. Informace o pozemku Výměra 

[m²] 

Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

k. ú. Napajedla 

1 500 920 000 613 

Druh pozemku dle ÚP Ostatní plocha 

Číslo zakázky  675038 

Realitní server www.sreality.cz 

Poslední aktualizace 30. 04. 2019 

BPEJ - 

     

Stavební pozemek o rozloze 1500 m2. Tento pozemek se nachází v okrajové části města Napajedla, je 

rovinatý a z jedné strany lemovaný potokem v klidném přírodním prostředí asi 750 m od řeky Moravy. 

Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavitelných plochách. Inženýrské sítě jsou na hranici 

pozemku-voda a elektřina.  
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PŘÍLOHA Č. 3– DATABÁZE STAVEBNÍCH POZEMKŮ OTROKOVICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

4

1 

 

 

1 

k. ú. Otrokovice 

1 941 
 

4 157 600 
 

2 142 
 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 3676 

Realitní server - 

Realizace prodeje 23.10.2018 

          
Prodej stavebního pozemku v katastrálním území Otrokovice, v blízkosti ulice Prostřední. Rovinatý 

pozemek o výměře 2 142 m² leží u asfaltové silnice a plynule navazuje na zástavbu města. Na 

pozemku je elektřina, plyn, voda a kanalizace v dosahu.  
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

8

2 

8 

k. ú. Otrokovice 

1206 
 

1 520 000 
 

1 260 
 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

Číslo zakázky 1773 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 05. 02. 2019 

        
Stavební parcela o rozloze 1206 m² v Otrokovicích. Pozemek protáhlého obdélníkového tvaru je 

územním plánem určený k výstavbě rodinného domu, přípustné využití je pro nevýrobní služby bez 

rušivých vlivů pro okolní zástavbu, jako např. vzdělávání, stravování nebo obchodní prodej. Přístup na 

pozemek je ze dvou stran, kde je také přívod elektřiny. Obecní vodovod a plyn je ve vzdálenosti cca 

20 m. 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

k. ú. Sazovice 

1 118 1 565 200 1 400 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 56081 

Realitní server www.zvonek.cz  

Poslední aktualizace 15.04.2019 

                

Prodej stavebního pozemku v katastrálním území Sazovice. Rovinatý pozemek o výměře 1 118 m². 

Jedná se o velmi klidnou a bezpečnou lokalitu. Pozemek zpřístupněn asfaltovou silnicí. Jedná se o čtyři 

parcely, které na sebe navazují. U hranice první parcely je možnost připojení na elektřinu, vodu, 

kanalizaci. Plyn vede podél všech parcel. Lokalita je navržena pro bydlení v rodinných domech 

s výškovou regulací do dvou podlaží.   
 

http://www.sreality.cz/
http://www.zvonek.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

4

4 

8 

k. ú. Sazovice 

780 1 520 000 1 260 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

Číslo zakázky 7390958 

Realitní server www.zvonek.cz  

Poslední aktualizace 10. 03. 2019 

     
Stavební pozemek v příjemné a klidné obci Sazovice, s výbornou dostupností do Zlína (pouze cca 15 

min. jízdy). Pozemek je rovinatý a má plochu 780 m2 a nachází se u hlavní komunikace. K dispozici 

jsou inženýrské sítě-elektřina a voda jsou na pozemku, ostatní sítě jsou v dosahu cca 20 m. Pozemek 

je vhodný k výstavbě rodinného domu (případně dvojdomku). 
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

k. ú. Tečovice 

1 275 1 848 750 1 450 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 56081 

Realitní server www.dumrealit.cz  

Poslední aktualizace 15.04.2019 

          

Jedná se o jeden ze čtyř pozemků určených pro stavbu rodinných domů, kde předmětem prodeje 

je rohový (v křižovatce). Předmětný pozemek je velmi pěkný, téměř rovinatý, má částečně 

lichoběžníkový tvar s rozměry cca 55 m š x 27 m d. Příjezdová komunikace k pozemku je asfaltová, 

napojení kanalizace, elektřiny a vody je možné u příjezdové komunikace . 
 

http://www.zvonek.cz/
http://www.dumrealit.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

6

6 

8 

k. ú. Sazovice 

1 275 1 848 750 1 250 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 624994 

Realitní server www.zvonek.cz  

Poslední aktualizace 26. 04. 2019 

               
Jedná se o jeden ze čtyř pozemků určených pro stavbu rodinných domů. Jedná se o rovinatý pozemek 

s lichoběžníkovým tvarem. Příjezd po zpevněné komunikaci. Napojená kanalizace. Další inženýrské sítě 

v blízkosti pozemku.  
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

3 

k. ú. Mysločovice 

1 081 1 383 680 1 280 

Druh pozemku dle KN Ostatní plocha 

Číslo zakázky 3413602652 

Realitní server www.srealit.cz  

Poslední aktualizace 03.05.2019 

      
Prodej posledního stavebního pozemku určeného k výstavbě rodinného domu. Pozemek se nachází v 

západní části obce Mysločovice, směrem na obec Machovou. Pozemek je mírně svažitý s jihozápadní 

orientací. V lokalitě je celkem 29 nových pozemků určených k výstavbě rodinných domů. Pozemky v 

lokalitě jsou napojeny na dvě obslužné komunikace a inženýrské sítě, (tz. voda, jednotná kanalizace, 

elektřina, plyn a veřejné osvětlení). Jednotlivý majitelé nových pozemků již zahájili výstavbu rodinných 

domů. Uliční šíře pozemku je 26 m. 
 

http://www.zvonek.cz/
http://www.srealit.cz/
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Č

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

6

8 

8 

k. ú. Otrokovice 

606 1 376 296 1 933 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 98/11 

Realitní server - 

Poslední aktualizace 01. 09. 2014 

          
Stavební pozemek v oblíbené lokalitě Kvítkovice v katastrálním území Otrokovice s výbornou 

dostupností do Zlína (pouze cca 10 min. jízdy). Pozemek je rovinatý a má plochu 606 m2.  K dispozici 

jsou dostupné všechny inženýrské sítě. Pozemek je určen k výstavbě rodinného domu. K pozemku 

vede asfaltová komunikace.  
 

č. Informace o pozemku Výměra 

[m²] 

Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

k. ú. Otrokovice 

941 1 790 750 1 450 

Druh pozemku dle KN Ostatní plocha 

p. č. 1931/1 

Realitní server - 

Realizace / aktualizace 12.06.2015 

       
Prodej stavebního pozemku v katastrálním území Otrokovice. Jedná se o lokalitu s výbornou 

dostupností do centra města. Jedná se o rovinatý pozemek přímo u hlavní cesty. Parcela se nachází 

v zástavbě rodinných domů. K dispozici jsou dostupné všechny inženýrské sítě.  
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

6

10 

8 

k. ú. Mysločovice 

1689 1 950 000 1 155 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 6593513013 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 29.04.2019 

                
Pozemek určený pro stavbu přízemního rodinného domu v Mysločovicích, okres Zlín. Na stavbu domu 

je již vydáno stavební povolení. Jedná se o mírný svah. Pozemek s malebným výhledem na okolí. 

Všechny inženýrské sítě na hranici pozemku.  Výborná dostupnost do Zlína a Otrokovic.  

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

3 

k. ú. Sazovice 

1561 2 419 550 1 550 

Druh pozemku dle KN Ostatní plocha 

p. č. 2019021 

Realitní server 
www.kup-

nemovitost.cz  

Poslední aktualizace 02.04.2019 

               
Prodej stavebního pozemku, pro výstavbu rodinného domu v nádherné obci Sazovice nedaleko Zlína. 

Velkou výhodou pozemku je to, že je rovinatý, a tak ušetříte nemalou spoustu peněz za základy. Příjezd 

na pozemek je ze dvou stran po asfaltové komunikaci. Inženýrské sítě jsou na pozemku, nebo přes 

úzkou cestu vedle na pozemku. Pozemek má ideální rozlohu 1561 m² a díky své poloze je celý den 

prosluněný. 

http://www.sreality.cz/
http://www.kup-nemovitost.cz/
http://www.kup-nemovitost.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

6

12 

8 

k.ú. Machová 

610 975 000 1 598 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 1596 

Realitní server www.prima-real.cz  

Realizace / aktualizace 05.04.2019 

 
Rovinatý pozemek k výstavbě samostatně stojícího rodinného domu v pěkném prostředí Machové u 

Otrokovic o velikosti 610 m². V obci je základní vybavenost-školka, služby, obchod. Veškerá občanská 

vybavenost je v blízkých Otrokovicích, do centra krajského města Zlín 15 km, napojení na dálnici je 

rovněž u Otrokovic. Doporučujeme zájemcům o klidné bydlení v pěkné lokalitě s novou zástavbou 

RD.  

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

k.ú. Napajedla 

1 225 2 633 750 2 150 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 35 

Realitní server www.vyhledy.cz  

Realizace / aktualizace 05.05.2019 

 
Klidná lokalita v katastrálním území Napajedel v mírném svahu. Obytné ulice s proměnlivou šířkou, 

částečně vydlážděné s dostatečným počtem míst k parkování. Pozemek oplocen, všechny inženýrské 

sítě zavedeny. Parcela v těsné návaznosti na stávající zástavbu. Datová síť řešena optickým kabelem. 

http://www.prima-real.cz/
http://www.vyhledy.cz/
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PŘÍLOHA Č. 4 – DATABÁZE ORNÉ PŮDY NAPAJEDLA 

 

 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

6

1 

8 

k. ú. Napajedla 

1 680 84 000 50 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č.  6656 

Realitní server - 

Realizace prodeje 16.07.2018 

              
Pozemek se nachází v katastru obce Napajedla. Parcela velikosti 1 680 m² se vyskytuje v blízkosti řeky 

Moravy a blízko plánované dálnice D55.  Je vzdálena zhruba 1,3 km od centra města. K pozemku 

nevede zpevněná ani nezpevněná komunikace   

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

k. ú. Napajedla 

4 657 139 710 30 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 6610 

Realitní server - 

Realizace prodeje 26.05.2015 

        
Orná půda dle územního plánu určena jako plocha zemědělská k prodeji v katastrálním území 

Napajedla. Je vzdálena téměř 1,2 km od centra města. Parcela velikosti 4 657 m² se vyskytuje v blízkosti 

řeky Moravy. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.  
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

6

3 

8 

k. ú. Napajedla 

4 905 161 865 33 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č.  6719 

Realitní server - 

Realizace prodeje 28.08.2014 

                   
Pozemek se nachází v katastru obce Napajedla. Parcela velikosti 4 905 m² se vyskytuje v blízkosti řeky 

Moravy a blízko plánované dálnice D55.  Je vzdálena zhruba 1,7 km od centra města. Pozemek je 

rovinatý a vede k němu nezpevněná komunikace.  

  
č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

k. ú. Oldřichovice 

6 014 210 500 35 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 00244 

Realitní server www.sreality.cz 

Poslední aktualizace 03.05.2019 

               
Nabízíme k prodeji pozemky o výměře 6 014 m2 v obci Oldřichovice u Napajedel. Pozemky jsou 

vedené jako orná půda a v současné době se na nich hospodaří. Jeden z pozemků se nachází v 

zalesněné části.        
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

6

5 

8 

k. ú. Pohořelice 

6469 245 800 38 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 00246 

Realitní server www.videobydleni.cz 

Poslední aktualizace 05.05.2019 

            
Pozemek o výměře 6 469 m2 v obci Pohořelice u Napajedel. Pozemek je vedený jako orná půda a v 

současné době se na něm hospodaří. 
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

k. ú. Spytihněv 

8647 250 800 29 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky B30390AMJV 

Realitní server www.sreality.cz 

Poslední aktualizace 18.02.2019 

 
Prodej zemědělských pozemků o celkové výměře 8 647,50 m2 nacházející se v katastrálním území 

Spytihněv. Předmětem prodeje ideální spoluvlastnický podíl v ideální 1/2 z celkové výměry 17 295 

m². Nabídku tvoří parcely orné půdy a trvalé travní porosty.  Orná půda je obhospodařována a 

přihlášena v LPIS. 
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

6

7 

8 

k.ú. Napajedla 

9922 248 050 25 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 2152 

Realitní server www.videobydleni.cz  

Poslední aktualizace 05.11.2018 

             
Prodej zemědělského pozemku o výměře 9922 m2 v k. ú. Napajedla. Pozemek se nachází cca 2 Km 

západně od obce Napajedla. Na pozemku nejsou žádná omezení vlastnického práva. 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

k. ú. Pohořelice 

14649 439 400 30 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky IDNES-00245 

Realitní server www.reality.idnes.cz  

Poslední aktualizace 02.05.2019 

                 
Prodej pozemků o výměře 14 649 m2 v obci Pohořelice u Napajedel. Pozemky jsou vedené jako 

orná půda a v současné době se na nich hospodaří. Jeden z pozemků se nachází v zalesněné části.  

 

  

http://www.videobydleni.cz/
http://www.reality.idnes.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

6

9 

8 

k. ú. Žlutava 

13135 335 000 26 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 877 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 12.04.2019 

 

Pozemky v katastrálním území Žlutava LV 1445 o výměře 13.135 m². Jedná se o parcely vedené jako 

OP a z části jako TTP. Nájemní smlouva je z části pozemku uzavřena se společností LUKROM spol, s.r.o. 

a dále z části pozemku se společností AGROCORP s.r.o. U obou smluv je doba nájmu uzavřena na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let. 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

3 

k. ú. Karlovice 

7 184 229 900 32 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 00250 

Realitní server 
www.jiho.moravske

reality.cz 

Realizace / aktualizace 16.04.2019 

 
Pozemky o výměře 7 184 m2 v obci Karlovice. Pozemky jsou vedené jako orná půda a v současné době 

na nich hospodaří. Pozemky tvoří 4 celky a to pozemky o rozloze 5 734 m2, druhý o rozloze 480 m2, 

třetí 646 m2 a čtvrtý 324 m2. Pozemky jsou nabízeny k prodeji vcelku.  

 

  

http://www.sreality.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

6

11 

8 

k. ú. Karlovice 

1 762 45 800 26 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 1762 

Realitní server 
www.jiho.moravsker

eality.cz  

Poslední aktualizace 09.04.2019 

            

Nabízíme k prodeji pozemky o výměře 1 762 m2 v obci Karlovice. Pozemky jsou vedené jako orná 

půda a v současné době se na nich hospodaří. V blízkosti se nachází lubocký potok a je zde také vedení 

elektrické sítě.  
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

k. ú. Karlovice 

3 763 131 700 35 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 00247 

Realitní server 
www.jiho.moravske

reality.cz  

Poslední aktualizace 09.04.2019 

                  
Pozemky o výměře 3 763 m2 v obci Karlovice. Pozemky jsou vedené jako orná půda a v současné době 

se na nich hospodaří. Pozemky se nachází kousek od sebe. BPEJ 63! 

  

http://www.jiho.moravskereality.cz/
http://www.jiho.moravskereality.cz/
http://www.jiho.moravskereality.cz/
http://www.jiho.moravskereality.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

k. ú. Halenkovice 

3035 151 750 50 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 1540 

Realitní server 
www.jiho.moravske

reality.cz  

Poslední aktualizace 28.02.2019 

 
Pozemky v k.ú. Halenkovice, okres Zlín o celkové výměře 3035 m2. Jedná se o pozemky zjednodušené 

evidence č. PZE 1183/1, PZE 1183/2, kde není určen druh pozemku. Při pohledu z mapy se jedná o 

trvalé travní porosty na jihozápadě obce. 
 

http://www.jiho.moravskereality.cz/
http://www.jiho.moravskereality.cz/
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PŘÍLOHA Č. 5 – POZEMKY URČENÉ K ZASTAVĚNÍ NAPAJEDLA 

 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

6

1 

8 

k. ú. Napajedla 

1 429 653 053 457 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č.  1401/9 

Realitní server - 

Realizace prodeje 15.06.2017 

      
Rovinatý pozemek pravidelného tvaru se nachází v katastru obce Napajedla. Pozemek je zpřístupněn 

zpevněnou asfaltovou komunikací. Všechny inženýrské sítě dostupné na hranici pozemku. Pozemek 

přímo navazuje na zastavěného území obce. Pozemek se záměrem výstavby RD. V blízkosti pozemku 

se realizuje výstavba dálnice D55. 
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

k. ú. Pohořelice 

794 100 044 126 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č.  828/16 

Realitní server - 

Realizace prodeje 16. 12. 2014 

    
Pozemek s rozlohou 794 m² se nachází v katastrálním území Pohořelice u Napajedel. Parcela se 

nachází mezi těmito městy. Velmi dobrá dostupnost do Napajedel, Otrokovic a Zlína. Pozemek má 

pravidelný tvar. Z jedné strany pozemku je přivedena asfaltová komunikace. IS jsou zavedeny na 

hranici pozemku. Vhodný k výstavbě RD. V blízkosti se realizuje výstavba dálnice D55.  

  



116 

 

 

 

 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

3

3 

8 

k. ú. Napajedla 

613 87 046 142 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

p. č.  1952 

Realitní server - 

Realizace prodeje 26.04.2017 

             
Rovinatý pozemek podlouhlého a pravidelného tvaru se nachází v katastru obce Napajedla. Pozemek 

není zpřístupněn zpevněnou komunikací. Všechny inženýrské sítě nedaleko. Dle územního plánu se 

jedná o pozemek se záměrem výstavby RD. Velmi klidná lokalita města.  
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

k. ú. Spytihněv 

1 375 1 134 375 825 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

p. č.  3293 

Realitní server - 

Realizace prodeje 08.11. 2016 

       
Pozemková parcela pravidelného tvaru, která je dle územního plánu určena k zastavění se záměrem 

výstavby RD. Jedná se o pozemek v katastrálním území Spytihněv. Parcela se vyskytuje v zástavbě RD. 

Přístup na pozemek prostřednictvím asfaltové komunikace. 
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

3

5 

8 

k. ú. Spytihněv 

1 664 780 416 469 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

p. č.  1300 

Realitní server - 

Realizace prodeje 09.12.2016 

                   
Pozemek se nachází v preferované lokalitě v katastrálním území Spytihněv. Jedná se o pozemkovou 

parcelu s rozlohou 1 664 m². Přímo navazuje na současnou zástavbu obce. Dobrá dostupnost do měst 

Napajedla a Otrokovice. Jedná se o parcelu rovinatého charakteru.  
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

k. ú. Pohořelice 

2 684 311 344 116 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č.  778/2 

Realitní server - 

Realizace prodeje 08.04. 2015 

       
Pozemek nacházející se v katastrálním území Pohořelice. Dle územního plánu se jedná o zastavitelné 

území pro individuální bydlení. K pozemku vede zpevněná komunikace. Inženýrské sítě nedaleko.  
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

3

7 

8 

k. ú. Halenkovice 

1 014 365 040 360 

Druh pozemku dle KN Ovocný sad 

p. č.  277/3 

Realitní server - 

Realizace prodeje 08.03.2016 

             
Jedná se o rovinatý pozemek v centru obce. Pozemková parcela má pravidelný tvar, navazuje na 

současnou zástavbu obce. Inženýrské sítě na hranici pozemku, ke kterému vede zpevněná 

komunikace. Dle územního plánu je pozemek vhodný k výstavbě RD.  
 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

k. ú. Pohořelice 

1 358 1 348 494 993 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

p. č.  816/7 

Realitní server - 

Realizace prodeje 12.08.2018 

         
Pozemek se nachází v katastru obce Pohořelice. Inženýrské sítě na hranici pozemku. Pozemek navazuje 

na současnou zástavbu obce. Výborná dostupnost do měst Napajedla a Otrokovice.  Pozemek je 

zpřístupněn zpevněnou komunikací. 

  



119 

 

 

 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

3

9 

8 

k. ú. Halenkovice 

1 500 1 500 000 1 000 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 3457326684 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 15.02.2019 

                         
Pozemek ke stavbě rodinného domu je nyní užívaný jako louka, celková výměra cca 1500 m², částečně 

oplocený, rovinný s celodenním sluncem, okrajová a klidná část obce, ale nedaleko centra s nádherným 

výhledem do kraje. V okolí jsou rodinné domy, zahrady a pole. Příjezd k pozemku je z hlavní 

komunikace, připojení elektřiny na hranici pozemku, voda a kanalizace cca 70 m. Šířka 12,3 m, délka 

33,5 m. 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

3 

k. ú. Spytihněv 

876 590 000 674 

Druh pozemku dle KN Trvalý lesní porost 

Číslo zakázky  113190 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 02.05.2019 

      
V zastoupení majitele nabízíme pozemek v obci Spytihněv. Pozemek je v územním plánu veden jako, 

určený k zástavbě". Celková výměra je 876 m² a v nejširším místě je šířka cca 16,5m. Vhodné pro 

všechny, kteří hledají klidné místo k bydlení. 

 

  

http://www.sreality.cz/
http://www.sreality.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

3

11 

8 

k. ú. Spytihněv 

1 376 837 984 609 

Druh pozemku dle KN Zahrada 

p. č.  3294 

Realitní server - 

Realizace prodeje 13.05.2017 

                 
Pozemek navazující na současnou zástavbu obce je vhodný ke stavbě rodinného domu, celková 

výměra cca 1 376 m². Pozemek je částečně oplocený a rovinný. Jedná se o okrajovou a klidnou část 

obce Příjezd k pozemku je z hlavní komunikace, inženýrské sítě na hranici pozemku. 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

k. ú. Napajedla 

1 500 993 000 662 

Druh pozemku dle KN Ostatní plocha 

p. č.  5745/4 

Realitní server - 

Realizace prodeje 12.08.2017 

      
Pozemek tvaru lichoběžníku se nachází v katastrálním území Napajedla. Inženýrské sítě jsou nedaleko 

pozemku. Vhodný k výstavbě RD. K pozemku přivedena asfaltová pozemní komunikace.   
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

k. ú. Napajedla 

2 057 1 723 766 838 

Druh pozemku dle KN Ostatní plocha 

p. č.  1602/1 

Realitní server - 

Realizace prodeje 24.04.2018 

 
Pozemek se nachází v katastrálním území Napajedla v zástavbě RD. Dle územního plánu se jedná o 

zastavitelné území. Inženýrské sítě na hranici pozemku. Z jedné jeho strany přivedena zpevněná 

komunikace.  
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PŘÍLOHA Č. 6 – STAVEBNÍ POZEMKY NAPAJEDLA 

 

 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

3

1 

8 

k. ú. Napajedla 

828 1 608 804 1 943 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 1518/45 

Realitní server - 

Realizace prodeje 23.08.2017 

         
Oblíbená lokalita v katastrálním území Napajedel v mírném svahu. Částečně vydlážděné ulice 

s dostatečným počtem míst k parkování. Pozemek oplocen, všechny inženýrské sítě zavedeny. Parcela 

v těsné návaznosti na stávající zástavbu. Datová síť řešena optickým kabelem. 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

k. ú. Napajedla 

1225 2 633 750 2 150 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 35 

Realitní server www.vyhledy.cz  

Poslední aktualizace 05. 05. 2019 

                
Stavební parcela o rozloze 1225 m² na okraji města Napajedel. Pozemek Územním plánem je pozemek 

určený k výstavbě rodinného domu. Přístup na pozemek je ze tří stran díky zpevněné komunikaci. Šířky 

uliční šíře se liší. Všechny inženýrské sítě dostupné na pozemku. Jedná se o pozemek v mírném svahu 

s výhledem na město.  

  

http://www.vyhledy.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

3

3 

8 

k. ú. Napajedla 

848 1 647 664 1 943 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 1530/3 

Realitní server - 

Realizace prodeje 23.08.2017 

 
Prodej stavebního pozemku v klidné a bezpečné lokalitě na kraji Napajedel. Pozemek je zpřístupněn 

zpevněnou komunikací. Jedná se o lokalitu Výhledy, která je zaměřena na výstavbu rodinných domů. 

Inženýrské sítě k dispozici. V blízkosti plánována výstavba městské zeleně.   

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

k. ú. Napajedla 

2123 4 246 000 2 000 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 36 

Realitní server www.vyhledy.cz  

Poslední aktualizace 05. 05. 2019 

 
Stavební parcela s rozlohou 2 123 m² na okraji města Napajedel. Jedná se o lokalitu Výhledy. Pozemek 

v zástavbě rodinných domů, která přímo navazuje na současnou zástavbu obce. Přístup na pozemek 

je ze tří stran díky zpevněné komunikaci. Všechny inženýrské sítě dostupné na pozemku.  
 

http://www.vyhledy.cz/


124 

 

 

 

 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

3

5 

8 

k. ú. Napajedla 

875 1 533 000 1 752 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 1518/58 

Realitní server - 

Realizace prodeje 04.01.2017 

       
Prodej stavebního pozemku v atraktivní lokalitě na okraji města Napajedel. Pozemek se nachází 

v mírném kopci ve směru na Pohořelice. Je zpřístupněn zpevněnou komunikací. Všechny inženýrské 

sítě dostupné na pozemku. Stavební parcela určená výhradně pro výstavbu RD.    

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

k. ú. Napajedla 

1 018 2 142 890 2 105 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 1518/51 

Realitní server www.vyhledy.cz  

Realizace prodeje 23.08.2017 

                 
Stavební parcela s rozlohou 1 018 m² v atraktivní lokalitě Výhledy na okraji města Napajedla. Pozemek 

určen k výstavbě rodinných domů. Zmíněná lokalita přímo navazuje na současnou zástavbu obce. 

Přístup na pozemek je ze dvou stran zpevněnou komunikací. Všechny inženýrské sítě dostupné na 

pozemku.  

http://www.vyhledy.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

3

7 

8 

k. ú. Napajedla 

2 838 3 632 640 1 280 

Druh pozemku dle KN Ostatní plocha 

Číslo zakázky 111960412 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 16.04.2019 

              
Pozemek je dle územního plánu označen jako plocha smíšená obytná, je tedy vhodný pro stavbu RD 

nebo budovu pro občanskou vybavenost s plochou do 1000 m² nebo průmyslovou výrobu 

nenarušující kvalitu bydlení. Pozemek o celkové výměře 2838 m² se skládá z příjezdu o výměře 374 m² 

a oploceného pozemku o výměře 2 464 m². Pozemek se nachází v klidné části Napajedel s velmi 

dobrou dostupností centra. V okolí jsou rodinné domy, ale i průmyslové areál. Příjezd k pozemku je 

po obecní asfaltové komunikaci, v budově je připojena elektřina, připojení na vodovod i kanalizaci 

nutno dobudovat. 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

k. ú. Spytihněv 

546 686 322 1 257 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Využití Stavební pozemek 

p. č. 1246/2 

Realitní server - 

Realizace / aktualizace 03.03.2017 

                    
Stavební pozemek s výměrou 546 m² se nachází v katastrálním území obce Spytihněv. Pozemek určen 

územním plánem k výstavbě rodinných domů. Zmíněná lokalita přímo navazuje na současnou 

zástavbu obce. K pozemku vede asfaltová komunikace. Všechny inženýrské sítě dostupné na pozemku. 

http://www.sreality.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

3

9 

8 

k. ú. Napajedla 

1 077 1 549 803 1 439 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

p. č. 2074/77 

Realitní server - 

Poslední aktualizace 29.11.2017 

         
Stavební pozemek navazující na aktuální zástavbu obce Napajedla. Nachází se v klidné lokalitě 

nedaleko zámeckého parku a hřebčína. Pozemek rovinatý a obdélníkového tvaru. Asfaltová příjezdová 

cesta vede až k pozemku. Veškeré inženýrské sítě dostupné na hranici pozemku. 

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

3 

k. ú. Spytihněv 

398 

398 

548 842 

548 842 

1 379 

1 379 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky P028407 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 10.02.2018 

              
Prodej rovinatého stavebního pozemku v pokračování ulice Pod Kalvárií v Napajedlech. Dle územního 

plánu je možno zastavět 30% pozemku přízemní stavbou s podkrovím. Na hranici pozemku je elektřina 

a voda, odpady se řeší jímkou. Pozemek je orientován k jihu, v okolí je zahrádkářská oblast. Příjezd po 

obecní komunikaci. 

http://www.sreality.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

8 

1

11 

8 

k. ú. Halenkovice 

1 077 1 790 000 1 662 

Druh pozemku dle KN Trvalý travní porost 

p. č. 2216/14 

Realitní server - 

Realizace prodeje 03.09.2018 

     
Stavební pozemek nacházející se v okrajové části obce Napajedla s celkovou výměrou 1 077 m². 

Pozemek je rovinatý se zpevněnou příjezdovou komunikací. Možnost připojení na všechny inženýrské 

sítě.  Pozemek je podle platného územního plánu určen k výstavbě RD.   

č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

k. ú. Pohořelice 

1 550 1 860 000 1 200 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 579606 

Realitní server www.sreality.cz  

Poslední aktualizace 27.04.2019 

 
Prodej stavebního pozemku 1550 m² v obci Pohořelice u Napajedel. Pozemek je travnatý velmi mírný 

svah, šířka cca 11 m a délka 144 m. U pozemku jsou veškeré inženýrské sítě (plyn, elektrika, voda). Z 

pozemku je pěkný výhled do okolí. Nedaleko se nachází veškerá občanská vybavenost vč. sítě 

obchodů. Je zde možné stavit jak rodinný dům, tak chatu. 

http://www.sreality.cz/
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č. Informace o pozemku Výměra [m²] Cena [Kč] Cena [Kč/m²] 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

k. ú. Napajedla 

688 1 100 800 1 950 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

Číslo zakázky 1518/70 

Realitní server www.vyhledy.cz  

Realizace prodeje 23.05.2018 

       
Stavební pozemek s výměrou 688 m² v klidné lokalitě Výhledy v katastrálním území Napajedla. Na 

pozemek bylo vydáno stavební povolení. Dle územního plánu je parcela určena k výstavbě RD. 

Pozemek se nachází v mírném svahu. Všechny sítě jsou k dispozici na pozemku. V obci je veškerá 

občanská vybavenost. Výborná dostupnost do okresního města Zlína a Otrokovic. 

http://www.vyhledy.cz/

