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Příloha č.1 Žebětín 

Příloha č.1.1 Podklady k ocenění 

Identifikace povinného ze služebnosti 

parcela 3795/2 

obec Brno 

katastrální území Žebětín 

výměra 186 

druh pozemku trvalý travní porost 

BPEJ 21010 

BPEJ výměra 186 

 

Identifikace oprávněného 

parcela 3795/1 

obec Brno 

katastrální území Žebětín 

výměra 2194 

druh pozemku trvalý travní porost 

BPEJ 21010 25800 

BPEJ výměra 786 1408 

Výřez katastrální mapy a ortofotomapy dotčených parcel, zdroj: www.cuzk.cz
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Výřez z územního plánu, a legendy zdroj: gis.brno.cz/ags/upmb/ 
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Povodňové riziko, zdroj: www.cap.cz/kalkulacky-a-aplikace/povodnove-mapy 
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Příloha č. 1.2 – Databáze pozemků pro zjištění místně obvyklé ceny pozemku 

zdroj informací a obrázků: www.sreality.cz 

1. Louka Březina 

Katastrální území: Březina, Brno-venkov 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Výměra: 6 255 m2 

Nabídková cena: 2 500 000 Kč 

 
Popis: Pozemek u chatařské oblasti o rozloze 6 255 m2 nedaleko řeky Svratky v obci Březina u Tišnova 
(25 km od Brna). Tento pozemek je vedený jako trvalý travní porost a můžete ho využívat například pro 
pasení dobytka. K prodeji jsou i sousední pozemky, které je možné koupit v celku nebo i zvlášť. 

Aktualizace: 18.04.2017 
 

2. Zahrada Bystrc 

Katastrální území: Bystrc, Brno-město 

Druh pozemku: orná půda 

Výměra: 1 115 m2 

Nabídková cena: 690 000Kč 

 
Popis: oplocenou rovinatou zahradu, v katastru vedenou jako orná půda, nedaleko brněnské přehrady. 
Zahrada je tvaru protáhlého obdélníku o rozměrech přibližně 11,5 x 105,7 m, bez inženýrských sítí. Má 
vlastní studnu, kůlnu na nářadí a je zde možnost umístění mobilheimu. 
Příjezd k pozemku je po nezpevněné komunikaci. Zahrada se nachází v rekreační lokalitě blízko 
přehrady, v dosahu MHD. 

Aktualizace: 27.03.2017 
 

3. Zahrada Komín 

Katastrální území: Komín, Brno-město 

Druh pozemku: orná půda 

Výměra: 2 718 m2 

Nabídková cena: 790 000 Kč 
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Popis: Prodej rovinatého pozeku v klidné lokalitě s pěkným výhledem do okolí. Je dobře dostupný z 
městských částí Brno - Komín, Brno - Medlánky a Brno - Bystrc. Pozemek je vhodný pro zahrádkářské 
účely, chov koní apod. Celková plocha pozemku činí 2718 m2. Šíře pozemku je 13 - 15 metrů. Pozemek 
je částečně oplocený. Možnost kopané studny. Příjezd autem po neupravené komunikaci. 

Aktualizace: 02.03.2017 
 

4. Chrlice 

Katastrální území: Chrlice, okres Brno-město 

Druh pozemku: orná půda 

Výměra: 12 464 m² 

Nabídková cena: 2 492 800 Kč 

 
Popis: ucelená pozemková parcela o výměře 12.464 m². Pozemek je bez nájemního vztahu se 
zemědělskými družstvy, neváznou zde žádná další omezení. Ideální příležitost pro zájemce hledající 
investici do zemědělských pozemků v lokalitě Brno - město. Výměra 12.464 m². Obdélníkový tvar, 
přístupné po asfaltové komunikaci. Třída ochrany ZPF: 3. 

Aktualizace: 28.04.2017 

 

5. Komín 

Katastrální území: Komín, okres Brno-město 

Druh pozemku: orná půda 

Výměra: 2 718 m² 

Nabídková cena: 790 000 Kč 
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Popis: rovinatý pozemek s celkovou plochou 2 718m2, který se nachází v pěkné a klidné lokalitě Brno – 
Komín s krásným výhledem. Šíře pozemku 14m. IS jsou blízko pozemku, přístupová cesta je veřejná, z 
části zpevněná. Je také možné pozemek rozdělit a odkoupit jako dvě samostatné parcely 1 517m2 a 1 
201m2 s vlastními vjezdy. 

Aktualizace: 28.04.2017 
 

6. Ivanovice 

Katastrální území: Ivanovice, okres Brno-město 

Druh pozemku: orná půda 

Výměra: 1 330 m² 

Nabídková cena: 665 000 Kč 

 
Popis: rovinatý lukrativní pozemek v brněnské části Ivanovice o výměře 1330 m2, šíři přibližně 7 m a 
délce přibližně 190 m. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. V současné době je 
platná stavební uzávěra. Pozemek je tedy vhodný jako dlouhodobá investice. Parcela je umístěná v 
klidné lokalitě v oblasti cyklostezek. V dosahu je i zastávka MHD. Na pozemek je bezproblémový vjezd. 
V blízkosti jsou i všechny inženýrské sítě. 

Aktualizace: 28.04.2017 
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Příloha č. 1.3. – Výpočet místně obvyklé ceny  

Přímé porovnání - výpis srovnávaných objektů 

číslo lokalita druh pozemku výměra (m2) Poznámka 

Oceň. 

objekt 
Žebětín trvalý travní porost 186 využíváno jako louka 

1 Březina trvalý travní porost 6255 louka, nezp.cesta 

2 Bystrc orná půda 1115 louka, nezp.cesta 

3 Komín orná půda 2718 louka, rovina, mimo obec, nezp.cesta 

4 Chrlice orná půda 12464 pole, bez JZD, asf.komunikace 

5 Komín orná půda 2718 pole, zpevněná cesta, IS v blízkosti 

6 Ivanovice orná půda 1330 pastvina, rovina, zpevněná cesta 

 

K1 Koeficient úpravy na                                                                                                  skutečné využití 

K2 Koeficient úpravy na                                                                                                  výměru 

K3 Koeficient úpravy na                                                                                                  katastrální území 

K1 K2 K3 

skutečné využití hodnota výměra hodnota katastrální území hodnota 

louka/pastvina 1,00 min 0,80 
k.ú. Brno-město, 

centrum 
1,20 

pole 1,05 max 1,50 k.ú. Brno-město 1,00 

neudržováno 0,80   k.ú. Brno-venkov 
sousedící s Brno-město 

0,98 

    k.ú. Brno-venkov 0,90 

 

K4 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost z veřejné komunikace 

K5 Koeficient úpravy na                                                                                                  svažitost pozemku 

K6 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost inženýrských sítí 

K4 K5 K6 

dostupnost hodnota svažitost hodnota inženýrské sítě hodnota 

silnice 1,15 rovinatý 1,00 na pozemku 1,20 

nezpevněná 

komunikace 
1,00 mírný svah 0,98 do 20 m 1,10 

bez cesty 0,85 svažitý 0,90 do 50 m 1,05 

  
  nad 50 m 1,00 

 

KCR 
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně 

nižší 

IO Index odlišnosti     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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Přímé porovnání – výpočet jednotkové ceny 

Č. 
Cena požadovaná 

resp. zaplacená 
KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO 

Hodnota 

oceňovaného 

pozemku 

 Kč Kč/m2  Kč/m2 
skutečné 

využití 
výměra 

katastrální 

území 
dostupnost 

svažitost 

pozemku 
IS K1×  … × K6 Kč/m2 

1 2 500 000 400 0,90 360 1,00 1,50 0,90 1,00 0,98 1,00 1,32 272 

2 690 000 619 0,90 557 1,00 1,50 1,20 1,00 0,98 1,00 1,76 316 

3 790 000 291 0,90 262 1,00 1,50 1,20 1,00 1,00 1,00 1,80 145 

4 2 492 800 200 0,90 180 1,05 1,50 1,00 1,15 1,00 1,00 1,81 99 

5 790 000 291 0,90 262 1,05 1,50 1,00 1,15 0,98 1,00 1,78 147 

6 665 000 500 0,90 450 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 300 

Průměr           Kč/m2 213 

Minimum           Kč/m2 99 

Maximum           Kč/m2 316 

Směrodatná výběrová odchylka       s 93,15 

Variační koeficient           0,44 

Pravděpodobná spodní hranice        průměr - s Kč/m2 120 

Pravděpodobná horní 

hranice 
        průměr + s Kč/m2 306 

Hodnota pozemku stanovená přímým porovnáním      Kč 40 000 
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Příloha č.2 Řečkovice 

Příloha č.2.1 Podklady k ocenění 

Identifikace povinného ze služebnosti 

parcela 3665/1 

obec Brno 

katastrální území Řečkovice 

výměra 770 

druh pozemku trvalý travní porost 

BPEJ 24078 

BPEJ výměra 770 

 

Identifikace oprávněného 

parcela 3665/2 3666 

obec Brno Brno 

katastrální území Řečkovice Řečkovice 

výměra 761 173 

druh pozemku trvalý travní porost trvalý travní porost 

BPEJ 24078 24078 

BPEJ výměra 761 173 

Výřez katastrální mapy a ortofotomapy dotčených parcel, zdroj: www.cuzk.cz 
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Výřez z územního plánu a legendy, zdroj: gis.brno.cz/ags/upmb/ 

 

 

Výřez z cenové mapy města Brna, zdroj: 

gis5.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_cenova_mapa_10_public 
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Příloha č. 2.2 – Databáze pozemků pro zjištění místně obvyklé ceny pozemku 

zdroj informací a obrázků: www.sreality.cz 

1. Chrlice 

Katastrální území: Chrlice, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 1 703 m² 

Nabídková cena: 5 960 500 Kč 

 
Popis: Stavební pozemky, ležící vedle sebe, umístěny v klidné a okrajové MČ Chrlic. Pozemky jsou 

navrženy dle úz. plánu obce k výstavbě RD, lze stavět ihned po vyřízení přísl. formalit a to na jakékoliv 

části pozemku. Pozemky jsou situovány na rovinatém terénu, je nutné koupit oba pozemky společně. 
První z pozemků má celkovou výměru 1350 m2 je o ul. šíři 17,5 m a délce cca 107 m, druhý z pozemků 

je navazující na pozemek první a má celkovou výměru 353 m2, je o šíři 13,5 m a délce cca 26 m. IS ( el., 

plyn cca 30 m, voda a kanalizace u pozemku ) jsou takto v dosahu na hranici pozemku prvního. Na 

pozemek lze vstupovat a vjíždět přímo z hlavní ulice z přední části prvního pozemku nebo lze vstoupit 

ze zadní části pozemku. 

Aktualizace: 22.04.2017 

 

2. Žebětín 

Katastrální území: Žebětín, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 324 m² 

Nabídková cena: 700 000 Kč 

 
Popis: Pozemek o velikosti 324 m2. Jedná se o proluku mezi rodinnými domy s uliční šíří cca 7,5m s 

ovocnými stromy, vhodnou např. ke stavbě dvojgaráže. Nachází se ve vyhledávané lokalitě Brno - 

Žebětín, ke konci ulice Klobouček, s nově dělanou příjezdovou asfaltovou komunikací. Inženýrské sítě 

jsou na hranici pozemku, elektřina již zavedena. 

Aktualizace: 18.04.2017 

 

 

3. Přízřenice 

Katastrální území: Přízřenice, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 1 800 m² 
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Nabídková cena: 6 300 000 Kč 

 
Popis: Nabízíme pozemek určený k výstavbě rodinného domu. Jedná se o rovinatý, slunný pozemek, ve 

tvaru čtverce, ideální k výstavbě rodinného domu dle vašich představ. Uliční šíře 44m a délka 48m. 

Aktualizace: 19.04.2017 

 

4. Sadová 

Katastrální území: Královo Pole, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 1 260 m² 

Nabídková cena: 11 327 400 Kč 

 
Popis: dva pozemky určené ke zástavbě rodinného domu. Pozemky jsou určeny k prodeji zároveň. 

Hloubka obou pozemků je přibližně 24-25 m a ul.šířka dohromady je 32 m. Pozemky jsou rovinaté a 

zasíťované. Lokalita je zvláštní svými požadavky na stavbu, které například v jiných lokalitách nejsou 

umožněny. A to především hranaté tvary a ploché střechy. Pozemek je vhodný na stavbu rodinného 

dvojdomu nebo domu s velkou zahradou. Lokalita je známá svou dobrou dostupností a polohou, všechny 

služby v dosahu. 

Aktualizace: 10.04.2017 

 

5. Tuřany 

Katastrální území: Tuřany, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 768 m² 

Nabídková cena: 3 532 800 Kč 
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Popis: stavební pozemek, určený k výstavbě samostatně stojícího rodinného domu. Pozemek je 

obdélníkového tvaru, uliční šíře 21 m a délky 38 m o celkové výměře 768 m2. Nachází se v klidné části 

Brna – Tuřany, na konci rodinné zástavby. V jednání s obcí je příjezdová cesta, která by se měla 

vybudovat ještě v letošním roce. Inženýrské sítě (voda, plyn, elektřina, kanalizace), jsou vzdáleny cca 

40m od hranice pozemku a je nutno je vybudovat na vlastní náklady. Příjezd k pozemku je v současné 

době nezpevněnou cestou přes obecní pozemek. V jednání možnost přikoupení i vedlejších pozemků a 

možnost rozšíření pozemku na výstavbu více RD - vhodné pro developery, nebo rozdělení nákladů na 

více uživatelů. Nedaleko se nachází sportovní hala, ZŠ a MŠ. V okolí je veškerá občanská vybavenost, 

MHD zajišťuje rychlé spojení do centra města. Velmi dobrá dostupnost na dálnici D1 a D2 cca 3 km - 

5min. autem. 

Aktualizace: 10.04.2017 

 

6. Bosonohy 

Katastrální území: Bosonohy, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 890 m² 

Nabídková cena: 4 600 000 Kč 

 
Popis: pozemek o velikosti 890 m2 v Brně – Bosonohách. Pozemek je určen pro řadovou zástavbu a má 

uliční šíři 12 m, což nabízí novému majiteli vystavění nemovitosti s pohodlným vjezdem na celou 
zahradu. V současné době je zde umístěn malý domek k demolici. Všechny sítě jsou aktivní – elektřina 

(220,380), voda, plyn, kanalizace. V zahradě je navíc vlastní studna. Pozemek je oplocen. Je na rovině s 

příjezdem po asfaltové komunikaci. Je umístěn v zástavbě rodinných domů v pěkné, klidné ulici mimo 

hlavní silnici.  

Aktualizace: 06.04.2017 

 

7. Bystrc 

Katastrální území: Bystrc, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 2 181 m² 

Nabídková cena: 10 905 000 Kč 
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Popis: pozemek, situovaný v klidné, starší zástavbě RD a nově postavených RD v nádherné lokalitě 

Brno - Bystrc. Slunný, jižně orientovaný pozemek o celkové výměře 2181 m2 a uliční šiře cca 23,8 m se 

nachází v ulici U Zoologické zahrady, v docházkové vzdálenosti do prodejny potravin, obecního úřadu a 

zastávky MHD (cca 10 min. chůze), s přímou dopravní dostupností do centra a ostatních části města. Z 

technické infrastruktury se v místě nachází kabely NN, voda, plyn a v komunikaci je kanalizace. 

Pozemek je možné rozdělit na dvě parcely, každá z nich může mít vlastní příjezdovou asfaltovanou 

cestu, což umožňuje různé způsoby využití nemovitosti (vybudovat dva rodinné domy, k rekreaci, k 

investici). 

Aktualizace: 24.03.2017 
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Přímé porovnání – výpis srovnávaných objektů 

Č. Lokalita 
druh 

pozemku 
Výměra (m2) Jiné 

Oceň. 

objekt 
Řečkovice stavební 770 výstavba samostatně stojícího RD 

1 Chrlice stavební 1703 
pro více RD, IS 30m, veřejná komunikace, rovina, stará 

zástavba 

2 Žebětín stavební 324 
úzká parcela, Is na hranici pozemku, veřejná komunikace, 

nová zástavba 

3 Přízřenice stavební 1800 IS v ulici, rovina, okrajová část, původní zástavba 

4 Královo Pole stavební 1260 plánovaná zástavba, IS na pozemku, veřejná komunikace 

5 Tuřany stavební 768 nezpevněná cesta, okraj původní zástavby, bez IS, rovina 

6 Bosonohy stavební 890 
rovina, řadová původní zástavba, IS na pozemku, veřejná 

komunikace 

7 Bystrc stavební 2181 novější zástavba, IS v komunikaci, veřejná komunikace, 

 

K1 Koeficient úpravy na                                                                                                  využití pozemku 

K2 Koeficient úpravy na                                                                                                  výměru 

K3 Koeficient úpravy na                                                                                                  katastrální území 

K1 K2 K3 

využití 

pozemku 
hodnota výměra hodnota katastrální území hodnota 

bydlení 1,00 min 0,80 
k.ú. Brno-venkov sousedící s Brno-město, 

okrajové části Brno-město 
0,90 

rekreační 
plochy 

0,90 max 1,50 Brno-město 1,00 

pouze 

skladovací 

prostory 

bez staveb 

1,05   k.ú. Brno-venkov 0,8 

průmysl 1,10   Brno-město - centrum 1,10 

 

K4 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost z veřejné komunikace 

K5 Koeficient úpravy na                                                                                                  svažitost pozemku 

K6 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost inženýrských sítí 

K4 K5 K6 

dostupnost hodnota svažitost pozemku hodnota inženýrské sítě hodnota 

bez komunikace 0,90 rovinatý 1,20 na pozemku 1,00 

zpevněná cesta 0,95 mírně svažitý 1,10 do 50 m 0,90 

místní komunikace 1,00 svažitý 1,00 nad 50 m 0,80 

komunikace pro 
TIR/dálnice 

1,10 
  

  

 

KCR 
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně 

nižší 

IO Index odlišnosti     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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Příloha č. 2.3. – Výpočet místně obvyklé ceny  

Přímé porovnání - výpočet jednotkové ceny 

Č. 
Cena požadovaná resp. 

zaplacená  
KCR 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO 

Hodnota 

oceňovaného 

pozemku 

  Kč Kč/m2   Kč/m2 
využití 

pozemku 
výměra 

katastrální 

území 
dostupnost 

svažitost 

pozemku 
IS 

K1×  

… × 

K6 

Kč/m2 

1 5 960 000 3 500 0,90 3 150 1,00 1,24 0,90 1,00 1,20 0,90 1,21 2 608 

2 700 000 2 160 0,90 1 944 1,00 0,88 0,90 1,00 1,20 1,00 0,95 2 036 

3 6 300 000 3 500 0,90 3 150 1,00 1,27 0,90 1,00 1,20 1,00 1,37 2 301 

4 11 327 400 8 990 0,90 8 091 1,00 1,13 1,00 1,00 1,20 1,00 1,35 5 981 

5 3 532 800 4 600 0,90 4 140 1,00 1,00 0,90 0,90 1,20 0,80 0,78 5 327 

6 4 600 000 5 169 0,90 4 652 1,00 1,03 0,90 1,00 1,20 1,00 1,11 4 177 

7 10 905 000 5 000 0,90 4 500 1,00 1,37 1,00 1,00 1,20 0,90 1,48 3 049 

Průměr                     Kč/m2 3 640 

Minimum                     Kč/m2 2 036 

Maximum                     Kč/m2 5 981 

Směrodatná výběrová odchylka                                                                      s         1 549     

Variační koeficient                     0,43 

Pravděpodobná spodní hranice               průměr - s Kč/m2 2 091 

Pravděpodobná horní hranice               průměr + s Kč/m2 5 189 

Hodnota pozemku stanovená přímým porovnáním                                                        Kč 2 800 000 
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Příloha č.3 Otmarov 

Příloha č.3.1 Podklady k ocenění 

Identifikace povinného ze služebnosti 

parcela 320/3 

obec Otmarov 

katastrální území Otmarov 

výměra 73 

druh pozemku orná půda 

BPEJ 20300 

BPEJ výměra 73 

 

Identifikace oprávněného 

  

parcela 320/1 

obec Otmarov 

katastrální území Otmarov 

výměra 682 

druh pozemku orná půda 

BPEJ 20300 

BPEJ výměra 682 

Výřez z katastrální mapy a ortofotomapy, zdroj: www.cuzk.cz 
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Výřez z územního plánu a legendy,  

zdroj: www.otmarov.cz/resources/upload/data/390_UP%20schema.pdf 
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Příloha č. 3.2 – Databáze pozemků pro zjištění místně obvyklé ceny pozemku 

zdroj informací a obrázků: www.sreality.cz 

1. Sokolnice 2 

Katastrální území: Sokolnice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 7 225 m² 

Nabídková cena: 8 670 000 Kč 

 
Popis: stavební (stavebního) pozemky určené na výstavbu více RD na nové ulici v Sokolnicích u Brna o 

celkové výměře 7225 m2. Na vedlejším obecním pozemku jsou veškeré IS, el., plyn, kanalizace, voda. 

Šíře pozemku je cca. 35 m, hloubka 215 m a pozemek je téměř na rovině. Pozemek je zahrnut v 
územním plánu na výstavbu rodinných domů. Sokolnice se nachází 4 km na jihovýchod od Brna, je zde 

veškerá občanská vybavenost, bezproblémová doprava MHD. Pozemek se nabízí jako celek. 

Aktualizace:06.04.2017 

 

2. Sokolnice 3 

Katastrální území: Sokolnice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 663 m² 

Nabídková cena: 1 989 000 Kč 

 
Popis: Stavební pozemek v Sokolnicích. Pozemek je v rovině o výměře 663 m2. Silniční šíře je 9 m. 

Pozemek je katastrálně rozdělen do dvou přibližně velkých částí, přičemž jedna je evidována jako 

zahrada a druhá jako zastavěná plocha a nádvoří. Na zahradě je travnatý porost a ovocné stromky, 

zezadu vede asfaltová komunikace. V druhé části se nachází starší rodinný dům a stodola. Dům je 

cihlový, avšak delší dobu neobývaný, v případě zachování vyžaduje kompletní rekonstrukci. Na 

pozemku jsou veškeré inženýrské sítě. Jedná se o mimořádně pěkné místo v blízkosti rybníka s 

ostrůvkem. Ideální místo pro vybudování pohodlného a klidného domova díky IDS na dosah Brnu. 

Sokolnice jsou pouhých 5 km vzdálené od okraje Brněnské městské části Tuřany. Výborné dopravní 

spojení zajišťují autobusy i vlak. Veškerá občanská vybavenost: škola, školka, pošta, lékaři, lékárna, 

obchodní centrum, dětská a sportovní hřiště, tenisové kurty, restaurace. 

Aktualizace:09.04.2017 

 

3. Měnín 

Katastrální území: Měnín, okres Brno-venkov 
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Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 2 200 m² 

Nabídková cena: 4 180 000 Kč 

 
Popis: pozemek v Měníně, který je dle platného územního plánu určen pro výstavbu rodinných domků. 

Na pozemku ve tvaru obdélníku o rozměrech 14 x 140 m lze postavit až 3 samostatné rodinné domky. 

Parcela se nachází na okraji zastavěné zóny a jsou k ní přivedeny všechny sítě. Obec Měnín má všechnu 

potřebnou občanskou vybavenost. 

Aktualizace:20.04.2017 

 

4. Opatovice 1 

Katastrální území: Opatovice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 5 532 m² 

Nabídková cena: 6 638 400 Kč 

 
Popis: Pozemek pro výstavbu ( bydlení vč. podnikání ); plocha smíšená obytná v obci Opatovice, okr. 

Brno-venkov; k.ú. Opatovice u Rajhradu; 21 km jižné od centra města Brna. CP 5532 m2, uliční šíře 17 

m. Pozemek se nachází v okrajové části obce, klidné a pěkné prostředí; rovina, příjezd po asfaltové 

komunikaci. IS: veškeré na hranici pozemku ( obecní vodovod, obecní kanalizace, plyn, elektřina ). 

Pozemek k záměru výstavby objektu pro bydlení spojeného s podnikáním ( lehká, nerušící výroba a 

služby.....). V obci kvalitní občanská vybavenost; ZŠ, MŠ.....; velmi dobrá dopravní dostupnost; Brno, 
Rajhrad 5 km ( vlak...), Židlochovice; D2, D52...; velice pěkné okolí obce rozkládající se v Dyjsko-

svrateckém úvalu. 

Aktualizace:27.02.2017 

 

5. Opatovice 3 

Katastrální území: Opatovice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 524 m² 

Nabídková cena: 1 490 000 Kč 
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Popis: Stavební pozemek o výměře 524 m2, dle platného ÚZ plánu obce je na tomto pozemku povolena 

výstavba RD ( ověřeno na přísl. st. úřadu v Rajhradě ). Pozemek je umístěn v naprosto klidné části obce, 

je obdélníkového tvaru o vstupní šíři z přední části cca 9,3 m, zadní části 9,5 m, v délce cca 56 m. Na 

pozemku je dřevěná chatka je bývalé včelí úly, přípojka el. 220/380 V a studna. Výhodou je, že tento 

pozemek je koncový v této ulici, určen k výstavbě RD, sousední pozemek již má stavební uzávěru a tak 

v případě stavby, by se jednalo o stavbu koncovou. Inž. sítě, všechny IS jsou nyní v dosahu ve 

vzdálenosti cca 50 m od pozemku. Přístupová komunikace velmi dobrá, přímo z asfaltové komunikace, 

cca 50 m k pozemku, je nyní cesta prašná. 

Aktualizace:15.04.2017 

 

6. Rajhradice 1 

Katastrální území: Rajhradice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 1 731 m² 

Nabídková cena: 2 336 850 Kč 

 
Popis: Stavební pozemek 1731m2 v obci Rajhradice (vzdálenost 10 km od Brna/10 minut jízdy). Jedná 

se o pěkný rovinatý stavební pozemek na okraji obce s příjezdem po asfaltové komunikaci. Šířka 
pozemku je 15m. Z jedné strany pozemku je možné stavět až na okraj k sousednímu RD. IS: zatím pouze 

elektřina, vodu nutnu řešit vlastní studnou, výhledově se plánuje napojení ulice na kanalizaci a plyn. V 

obci Rajhradice škola, školka, obchod atp., veškerá další občanská vybavenost v sousedním Rajhradě. 

Jedná se o klidné místo na okraji obce s minimální okolní zástavbou. 

Aktualizace:09.03.2017 

 

7. Rajhradice 2 

Katastrální území: Rajhradice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 1 281 m² 

Nabídková cena: 2 549 190 Kč 
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Popis: Stavební pozemek Rajhradice, 1.281m2 – pozemek v okrajové části obce se studií projektu 

moderního rodinného domu. Obec se nachází 9,5 km jižně od brněnské městské části Dolní Heršpice, v 

těsné blízkosti města Rajhrad. Pozemek má celkovou výměru 1.281m2 a je situovaný v okrajové části 

obce v rovinatém terénu. Parcela má tvar lichoběžníku s orientací JZ – SV o stranách 19,5x94x7,5x95 

metrů. Pozemek je dle územního plánu určený pro výstavbu rodinného domu. Okolní zástavba je tvořena 

rodinnými domy s dostatkem volného okolního prostoru. Přístup k pozemku je ze severovýchodní strany 

po zpevněné obecní komunikaci. IS – (vše na hranici pozemku u obecní cesty) – elektřina, voda, plyn, 

kanalizace. Na pozemku je navíc vybudována vlastní studna. Součástí kupní ceny je zpracovaná studie 

moderního rodinného domu obdélníkového půdorysu s obytným podkrovím (5+kk+šatna+galerie) o 

zastavěné ploše 135m2. Díky řešení vnitřních dispozic formou otevřené podkrovní galerie působí obytné 
místnosti domu velmi vzdušným, světlým a prostorným dojmem při zachování maximální variability 

vnitřních prostor. Celková podlahová plocha navrženého domu činí 191m2, samostatně stojící garáž má 

výměru 45,88m2. Umístění domu na pozemku je schváleno obcí. Dopravní dostupnost Brna z místa 

pozemku je velmi rychlá – autem do 10 minut do oblasti ulice Vídeňská (obchodní centrum Futurum), 

případně obchodního centra Olympia. Zastávka autobusu (IDS) je vzdálena 480 metrů. V obci žije asi 

1.300 obyvatel a je zde velmi dobrá občanská vybavenost (základní škola 1.stupeň, mateřská škola, 

knihovna, restaurace, obchody, sportoviště). Veškerá další potřebná občanská vybavenost je k dispozici 

ve městě Rajhrad, které na obec bezprostředně navazuje. 

Aktualizace:01.04.2017 

 

8. Rajhradice 3 

Katastrální území: Rajhradice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 1 000 m² 

Nabídková cena: 1 600 000 Kč 

 
Popis: Slunný rovný pozemek v Rajhradicích, okr. Brno -venkov. Pozemek má uliční šíři 10 m a 

hloubku 100 m. Celková plocha pozemku je 1 000 m2. Dle regulačního plánu je možnost zastavět 10 * 

30 m, tj. 300 m2 rodinným domem, který bude mít 1. nadzemní podlaží a plnohodnotné podkroví se 

sedlovou střechou a parkovacím místem před domem. Před pozemkem vede zpevněná asfaltová 
komunikace na pozemku obce Rajhradice. Sítě na pozemku zatím nejsou vybudovány, o připojení na 

elektriku – antoníček, je zažádáno majitelkou, vodu je potřeba řešit vlastní vratnou studnou a kanalizaci 

jímkou na vyvážení ev. biologickou čističkou. Voda je cca v 8 m. V Rajhradicích je pěkná ZŠ, MŠ, 

hřiště a vedou zde cyklostezky až do Vídně. 

Aktualizace:12.04.2017 
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9. Popovice 1 

Katastrální území: Popovice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 1 371 m² 

Nabídková cena: 5 209 800 Kč 

 
Popis: Stavební pozemek o celkové výměře 1371 m2, šířka pozemku je 15 m. Veškeré inženýrské sítě 

jsou na pozemku, mimo kanalizace, která je u pozemku v místní komunikaci, kde je možné se připojit. 

Umístění pozemku je v klidné lokalitě ve staré zástavbě. Je možná i stavba dvojdomku, neboť lze stavět 

na hranicích se sousedy a využít ke stavbě celou šíři pozemku. Na pozemku byl rodinný dům, který byl 

zbourán. Jedná se velmi pěkné stavební místo v klidném prostřední obce. Dobrá dostupnost do Brna cca 

15 min do centra. Výhodou je rozměr parcely, kdy je možné stavět dům 15 m široký. Na pozemku se 

nachází samostatný sklep. Velmi pěkné okolí v vycházkám ( les, potok, řeka, cyklostezka ) a jiné 

možnosti k vyžití. Dále je v obci fotbalové hřiště, tenisové kurty, rybník apod. 

Aktualizace:26.03.2017 
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Příloha č 3.3. – Výpočet místně obvyklé ceny  

Přímé porovnání - výpis srovnávaných objektů 

Č. Lokalita  druh pozemku Výměra (m2) Jiné 

Oceň. 

objekt 
Otmarov stavební 73 vxužíváno jako cesta 

1 Sokolnice 2 stavební 7225 pro více RD, IS vedlejší pozemek, rovina 

2 Sokolnice 3 stavební 633 
zahrada s RD k demolici, IS na pozemku, 

rovina 

3 Měnín stavební 2200 IS v dosahu, rovinatý, bez komunikace 

4 Opatovice 1 stavební 5532 
IS na hranici pozemku, veřejná komunikace, 

rovinatý 

5 Opatovice 3 stavební 524 
el., voda na pozemku ,ostatní do 50m, 

nezp.cesta, rovina 

6 Rajhradice 1 stavební 1731 
rovina, el. Na pozemku, nutná studna, ostatní 

IS nejsou, veřejná komunikace 

7 Rajhradice 2 stavební 1281 
rovina, IS na hranici, veřejná komunikace 
cena včetně studie RD 

 

K1 Koeficient úpravy na                                                                                                  využití pozemku 

K2 Koeficient úpravy na                                                                                                  výměru 

K3 Koeficient úpravy na                                                                                                  katastrální území 

K1 K2 K3 

využití 

pozemku 
hodnota výměra hodnota katastrální území hodnota 

bydlení 1,00 min 0,80 
k.ú. Brno-venkov sousedící s Brno-město, 

okrajové části Brno-město 
0,90 

rekreační 

plochy 
0,90 max 1,50 Brno-město 1,00 

pouze 

skladovací 
prostory 

bez staveb 

1,05   k.ú. Brno-venkov 0,8 

průmysl 1,10   Brno-město - centrum 1,10 

 

K4 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost z veřejné komunikace 

K5 Koeficient úpravy na                                                                                                  svažitost pozemku 

K6 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost inženýrských sítí 

K4 K5 K6 

dostupnost hodnota svažitost pozemku hodnota inženýrské sítě hodnota 

bez komunikace 0,90 rovinatý 1,20 na pozemku 1,00 

zpevněná cesta 0,95 mírně svažitý 1,10 do 50 m 0,90 

místní komunikace 1,00 svažitý 1,00 nad 50 m 0,80 

komunikace pro 

TIR/dálnice 
1,10 

  

  

 

KCR Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší 

IO Index odlišnosti     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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Přímé porovnání - výpočet jednotkové ceny 

Č. 
Cena požadovaná resp. 

zaplacená  
KCR 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO 

Hodnota 

oceňovaného 

pozemku 

  Kč Kč/m2   Kč/m2 
využití 

pozemku 
výměra 

katastrální 
území 

dostupnost 
svažitost 
pozemku 

IS 
K1×  … 

× K6 
Kč/m2 

1 8 670 000 1 200 0,90 1 080 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 720 

2 1 989 000 3 142 0,90 2 828 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,10 1,65 1 714 

3 4 180 000 1 900 0,90 1 710 1,00 1,50 0,90 0,95 1,00 0,90 1,15 1 481 

4 6 638 400 1 200 0,90 1 080 1,00 1,50 0,90 1,00 1,00 1,10 1,49 727 

5 1 490 000 2 844 0,90 2 559 1,00 1,50 0,90 0,95 1,00 1,00 1,28 1 995 

6 2 336 850 1 350 0,90 1 215 1,00 1,50 0,90 1,00 1,00 0,90 1,22 1 000 

7 2 549 190 1 990 0,90 1 791 1,00 1,50 0,90 1,00 1,00 1,10 1,49 1 206 

8 1 600 000 1 600 0,90 1 440 1,00 1,50 0,90 1,00 1,00 1,10 1,49 970 

9 5 209 800 3 800 0,90 3 420 1,00 1,50 0,90 1,00 1,00 1,10 1,49 2 303 

Průměr                     Kč/m2 1 346 

Minimum                     Kč/m2 720 

Maximum                     Kč/m2 2 303 

Směrodatná výběrová odchylka                                                                    s     564,25     

Variační koeficient                     0,42 

Pravděpodobná spodní hranice               průměr - s 782 

Pravděpodobná horní hranice               průměr + s 1 911 

Hodnota pozemku stanovená přímým porovnáním                                                            Kč 52 000 
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Příloha č. 4 Lelekovice 

Příloha č. 4.1. Podklady k ocenění 

Identifikace povinného ze služebnosti 

parcela 1600/2 

obec Lelekovice 

katastrální území Lelekovice 

výměra 46 

druh pozemku ovocný sad 

BPEJ 30850 

BPEJ výměra 46 

 

Identifikace oprávněného 

parcela 1600/1 

obec Lelekovice 

katastrální území Lelekovice 

výměra 2566 

druh pozemku ovocný sad 

BPEJ 30850 34177 

BPEJ výměra 2565 1 

Výřez katastrální mapy a ortofotomapy dotčených parcel, zdroj: www.cuzk.cz 
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Výřez z územního plánu a legendy,  

zdroj: www.lelekovice.cz/m/obecni-urad/dokumenty-obce/uzemni-plan-obce/ 
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Příloha č. 4.2 – Databáze pozemků pro zjištění místně obvyklé ceny pozemku 

zdroj informací a obrázků: www.sreality.cz 

1. Zahrada Řečkovice 

Katastrální území: Řečkovice, Brno-město 

Druh pozemku: zahrada 

Výměra: 871 m2 

Nabídková cena: 250 000 Kč 

 
Popis: Nabízíme k prodeji zahradu v zahrádkářské oblasti v Brně Řečkovicích. Celková plocha pozemku 

je 871 m2. Vyhledávaná klidná lokalita s krásným výhledem. Na zahradě se nachází ovocné stromy a 

chatka. Pozemek není dostupný autem, pouze pěší chůzí. Dobrá dostupnost MHD. 

Aktualizace: 19.01.2017 

 

2. Zahrada Horní Heršpice 

Katastrální území: Horní Heršpice, Brno-město 

Druh pozemku: zahrada 

Výměra: 531 m2 

Nabídková cena: 240 000 Kč 

 
Popis: Nabízíme k prodeji zahradu o celkové ploše 531 m2, která se nachází v zahrádkářské osadě v 

Horních Heršpicích. Nemovitost je vhodná k pěstování zeleniny a její součástí jsou ovocné stromy 3x 

jabloň, višeň, broskev a ořech. Orientace jih. Dobrá dostupnost, 5 minut chůze od zastávky MHD. Je zde 

možnost i parkování přímo u pozemku. Součástí prodeje je i zahradní domek (kůlna) na nářadí. 

Aktualizace: 02.03.2017 

 

3. Zahrada Maloměřice 

Katastrální území: Maloměřice, Brno-město 

Druh pozemku: zahrada 

Výměra: 374 m2 

Nabídková cena: 395 000 Kč 
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Popis: Oplocená zahrada 374 m2 v Brně - Maloměřicích (pod Hády). Zahrada je velmi mírně svažitá, s 

napojením na vodovodní řad. Na pozemku je malá chatka (větší zahradní domek). Elektřinu řeší okolní 

chaty elektrocentrálou. Pozemek je celoročně přístupný bez problémů, jeho výhodou je blízkost zastávky 

MHD. 

Aktualizace: 03.04.2017 

 

4. Zahrada Podhájí 

Katastrální území: Řečkovice, Brno-město 

Druh pozemku: zahrada 

Výměra: 829 m2 

Nabídková cena: 725 000 Kč 

 
Popis: Zahrada s chatou v Brně - Řečkovicích, při ulici Podhájí o velikosti 829 m2. Zahrada je situovaná 

ve svažitém terénu, přičemž horní část je téměř v rovině. Na celé zahradě jsou vzrostlé ovocné stromy. 

Celá spodní část zahrady je terasovitě upravená. Zděná chata o velikosti 15 m2 je připojená k elektrické 

síti a je vytápěná kamny na pevná paliva. U vstupu je terasa, která je v letních měsících zastíněná 

pergolou, kterou popíná hroznové víno. Z terasy je vstup do chladného sklepa. Nad chatou je v zemi 

zabudovaná nádrž na užitkovou vodu o kapacitě 2,5 m3 a chemické WC, které je biologicky 
odbouratelné a jehož obsah je používán jako hnojivo. U horní hranice pozemku je kůlna na nářadí, 

vrtaná studna (hloubka vrtu 18 metrů) a branka do lesa. 

Aktualizace: 23.03.2017 

 

5. Zahrada Ivanovice 

Katastrální území: Ivanovice, Brno-město 

Druh pozemku: zahrada 

Výměra: 744 m2 

Nabídková cena: 690 000 Kč 
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Popis: Zahrada s chatou v Brně - Ivanovicích, 200 m od MHD. Terasovitá zahrada o celkové výměře 

744 m2 je ve svahu s rekreační chatkou, která má přiděleno evidenční číslo a je zde možno mít po 

schválení městským úřadem trvalý pobyt. Je zde zaveden elektrický proud a voda je dostupná v letních 

měsících (duben - listopad). Zahrada je osázena částečně ovocnými a částečně okrasnými dřevinami, 

chata (19 m2). 

Aktualizace: 23.03.2017 

 

6. Sad, vinice Modřice 

Katastrální území: Modřice, Brno-venkov 

Druh pozemku: sad 

Výměra: 5 721 m2 

Nabídková cena: 5 500 000 Kč 

 
Popis: Rozlehlý pozemek v Modřicích o celkové výměře 5 721 m2. Na okraji obce, voda z místního 

zdroje, elektřina 230V 

Aktualizace: 02.03.2017 

 

7. Zahrada Popůvky 

Katastrální území: Popůvky, Brno-venkov 

Druh pozemku: zahrada 

Výměra: 631 m2 

Nabídková cena: 495 000 Kč 

 
Popis: Zahrada 631 m2 na rozhraní k.ú Popůvky a Žebětín v oblíbené zahrádkářské kolonii. Zahrada se 

nachází na kraji kolonie blízko asfaltové příjezdové komunikace, zaručující dobrý dojezd v průběhu 

celého roku. Pozemek je široký 8 m, neoplocený. Za vstupem je mírně svažitý, v prostřední částí je 
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svažitější více a ve spodní - kde stojí chata - opět svažitý mírně. To umožňuje rozčlenení zahrady na 

okrasnou a úžitkovou část. Chata o půdorysu 40 m2 vyžaduje celkovou rekonstrukci. Dispozičně je 

řešena jako jedna velka místnost v přízemí a obyvatelné podkroví. Elektřina je zavedena k chatě, voda 

chybí (okolní stavby jsou napojeny na vlastní studny), odbornou firmou bylo vytipováno místo na 

vyvrtání studny. Zahrada se nachází v klidné a vyhledáváne lokalitě blízko lesa v bezproblémové a 

krátké dojezdové vzdálenosti z Brna. 

Aktualizace: 03.04.2017 

 

8. Zahrada Střelice 

Katastrální území: Střelice, okres Brno-venkov 

Druh pozemku: zahrada 

Výměra: 1 680 m2 

Nabídková cena: 588 000 Kč 

 
Popis: Mírně svažitý pozemek (šíře 12 m, délka 140 m) na okraji Střelic o výměře 1.680 m2 vhodný k 

zahradničení a relaxaci. Jedná se o jižní svah v rekreační oblasti. V horní části je pozemek kaskádovitě 

členěný, rostou zde ovocné stromy (jabloně, třešně, švestky, višně, ořechy a meruňka). Na pozemku se 

nachází vrt na studnu s vodním sloupcem 11 m. Pozemek je upravený, bez náletů. V okolí jsou krásné 

lesy, které lze využít na cykloturistiku do nedalekých Omic. Vlaková stanice je 10 minut pěšky, do Brna 

14 km. 

Aktualizace: 30.03.2017 

 

9. Zahrada Jundrov 

Katastrální území: Jundrov, Brno-město 

Druh pozemku: zahrada 

Výměra: 701 m2 

Nabídková cena: 600 000 Kč 

 
Popis: Zahrada o celkové ploše 701 m2 v exkluzivní lokalitě Brno Jundrov. Zahrada je oplocená, 

zatravněná, plná ovocných stromů a je mírně svažitá. Elektřina na okraji pozemku. 

Aktualizace: 03.04.2017 
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Příloha č. 4.3. – Výpočet místně obvyklé ceny  

Přímé porovnání - výpis srovnávaných objektů 

Č. Lokalita  
druh 

pozemku 
Výměra (m2) Jiné 

Oceň. 

objekt 
Lelekovice sad 2612 

46 m2 ve funkčním celku se zahradou/sadem o 

rozloze 2 566 m2 

1 Řečkovice zahrada 871 zahrádkářská kolonie 

2 Horní Heršpice zahrada 531 zahrada/sad 

3 Maloměřice zahrada 374 zaharda+chatka 

4 Řečkovice zahrada 829 chata udržováno 

5 Ivanovice zahrada 744 zahrada+chata 

6 Modřice sad 5721 sad+chatka 

7 Popůvky zahrada 631 zahrada+chata, el.  

8 Střelice zahrada 1680 zahrada/sad, voda 

9 Jundrov zahrada 701 zahrada/sad, el. 

 

K1 Koeficient úpravy na                                                                                                  skutečné využití 

K2 Koeficient úpravy na                                                                                                  výměru 

K3 Koeficient úpravy na                                                                                                  katastrální území 

K1 K2 K3 

skutečné využití hodnota výměra hodnota katastrální území hodnota 

sad 1,00 min 0,80 
k.ú. Brno-město, 

centrum 
1,20 

zahrada 0,95 max 1,50 k.ú. Brno-město 1,00 

    k.ú. Brno-venkov 

sousedící s Brno-město 
0,98 

    k.ú. Brno-venkov 0,90 

 

K4 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost z veřejné komunikace 

K5 Koeficient úpravy na                                                                                                  svažitost pozemku 

K6 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost inženýrských sítí 

K4 K5 K6 

dostupnost hodnota svažitost hodnota inženýrské sítě hodnota 

silnice 1,15 rovinatý 1,00 na pozemku 1,20 

nezpevněná 

komunikace 
1,00 mírný svah 0,98 do 20 m 1,10 

bez cesty 0,85 svažitý 0,90 do 50 m 1,05 

  
  nad 50 m 1,00 

 

KCR 
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně 

nižší 

IO Index odlišnosti     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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Přímé porovnání - výpočet jednotkové ceny 

Č. 
Cena požadovaná resp. 

zaplacená  
KCR 

Cena po 
redukci na 

pramen 
ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO 
Hodnota 

oceňovaného 
pozemku 

  Kč Kč/m2   Kč/m2 
druh 

pozemku 
dle KN 

výměra 
katastrální 

území 
skutečné 
využití 

dostupnost 
svažitost 
pozemku 

K1×  … × K6 Kč/m2 

1 250 000 287 0,90 258 0,95 0,87 1,10 0,95 0,90 1,00 0,77 334 

2 240 000 452 0,90 407 0,95 0,84 1,10 1,00 1,00 1,10 0,97 421 

3 395 000 1 056 0,90 951 0,95 0,83 1,10 1,10 1,00 1,05 1,00 950 

4 725 000 875 0,90 787 0,95 0,86 1,10 1,10 1,00 1,00 0,99 793 

5 690 000 927 0,90 835 0,95 0,86 1,10 1,10 1,00 0,95 0,94 892 

6 5 500 000 961 0,90 865 1,00 1,24 0,95 1,10 1,00 1,10 1,42 608 

7 495 000 784 0,90 706 0,95 0,85 0,95 1,10 1,00 0,95 0,80 882 

8 588 000 350 0,90 315 0,95 0,93 0,95 1,00 1,00 1,00 0,84 376 

9 600 000 856 0,90 770 0,95 0,85 1,10 1,00 1,00 1,05 0,94 822 

Průměr                     Kč/m2 675 

Minimum                     Kč/m2 334 

Maximum                     Kč/m2 950 

Směrodatná výběrová odchylka                                                                    s      244,10     

Variační koeficient                              0,36     

Pravděpodobná spodní hranice                 průměr - s 431 

Pravděpodobná horní 
hranice 

                  průměr + s 
919 

Hodnota pozemku stanovená přímým porovnáním                                                            Kč 31 000 
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Příloha č. 5 Moravské Knínice 

Příloha č. 5.1. Podklady k ocenění 

Identifikace povinného ze služebnosti 

parcela 236 776/9 776/38 

obec Moravské Knínice Moravské Knínice Moravské Knínice 

katastrální území Moravské Knínice Moravské Knínice Moravské Knínice 

výměra 169 77 12 

druh pozemku ostatní plocha orná půda orná půda 

způsob využití ostatní komunikace   

BPEJ  35900 35700 35700 30210 

výměra BPEJ  74 3 4 8 

 

Identifikace oprávněného 

parcela 776/52 

obec Moravské Knínice 

katastrální území Moravské Knínice 

výměra 852 

druh pozemku orná půda 

BPEJ 35900 

výměra BPEJ 852 

Výřez katastrální mapy a ortofotomapy dotčených parcel (zdroj: www.cuzk.cz) 
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Výřez z územního plánu (zdroj: gp1.cleerio.cz/moravske-kninice/) 
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Příloha č. 5.2 – Databáze pozemků pro zjištění místně obvyklé ceny pozemku 

zdroj informací a obrázků: www.sreality.cz 

1. Rozdrojovice 

Katastrální území: Rozdrojovice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 1 842 m² 

Nabídková cena: 5 341 800 Kč 

 
Popis: velmi zajímavý stavební pozemek-1 978 m 2 v Rozdrojovicích u Brna. Pozemek je situován dle 

UP ve stabilizované zoně určené k výstavbě pro bydlení v lokalitě,, Na Kříži,, , na okraji obce, nad 

místní komunikace směr Brno-Bystrc. Konfiguračně je parcela umístěna v mírně svažitém terénu, 
přístupná s napojením na místní komunikaci v dalších návaznostech na budoucí příjezdové cesty v 

řešené lokalitě- dle UP. Na okolních pozemcích již probíhá nyní výstavba RD včetně sítí a budoucích 

komunikací s dokončením 2017. Budoucí vlastník se bude finančně spolupodílet na vybudování 

infrastruktury vč. příjezdové komunikace-dle dohod místního sdružení pro výstavbu. Bonusem tohoto 

pozemku je možnost aktuální výstavby. Pozemek je umístěn v klidné lokalitě s krásnými výhledy, 

dostupnost do Brna je cca 10min. V obci fungují vonočasové aktivity, je zde školka, škola,dětské hřiště a 

OU. Doprava IDS je plně v provozu. Nedaleko se nachází golfové hřiště-Kaskáda-Jinačovice, velmi 

vyhledávaný hotelový rezort wellness Maximus, tenisové kurty, hotel Fontána a jezero brněnské 

přehrady. Rozdrojovice jsou dopravně dostupné směrem na Brno, Tišnov, Svitavy. Obec je atraktivní 

svou polohou v přírodě - Moravský kras, Lysice, Pernštějn, Brněnská přehrada. 

Aktualizace: 30.01.2017 

 

2. Jinačovice 3 

Katastrální území: Jinačovice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 960 m² 

Nabídková cena: 2 496 000 Kč 

 
Popis: Pozemek o velikosti 960m2 určený na bydlení v obci Jinačovice. Pozemek je v mírném svahu s 

krásným výhledem do okolí. Pozemek je na kopci a postupně se zužuje. Vhodný pro výstavbu 

samostatného domu. Šíře pozemku 13 m až 9m. Na pozemku je elektřina, voda i kanalizace. 

Aktualizace: 18.04.2017 
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3. Čebín 

Katastrální území: Čebín, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 836 m² 

Nabídková cena: 1 797 400 Kč 

 
Popis: Stavební pozemek o celkové ploše 836 m2 v Čebíně. Pozemek má do ulice šířku 15m a k vjezdu 

vede dlážděná ulice. Budoucí dům bude stát v klidné části obce směrem na Brno. Pozemek je v současné 

době částečně oplocený a mírně svažitý. Inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektřina a plyn) jsou v ulici 

před pozemkem. Lokalita zajišťuje pohodlné bydlení v menší obci se základní občanskou vybaveností a 

v blízkosti Brna. V obci je MŠ i ZŠ, pošta, několik restaurací a večerka. Autobus i vlak má zastávku 

nedaleko s dobrým spojením do Brna.  Kuřim a Tišnov leží v blízké vzdálenosti (cca 5min. autem). 

Autem se do Brna dá dojet během 15 minut. Pozemek je připraven k výstavbě. 

Aktualizace:16.3.2017 

 

4. Veverské Knínice 1 

Katastrální území: Veverské Knínice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 577 m²  

Nabídková cena: 1 153 423 Kč 

 
Popis: Stavební pozemek, který se nachází v severovýchodním okraji obce Veverské Knínice (okres 
Brno - venkov). Svažující se pozemek má téměř čtvercový tvar o celkové rozloze 577 m2. Jedná se 

poslední stavební pozemek v nové obytné zástavbě samostatně stojících rodinných domů s krásným 

výhledem na okolní zalesněnou krajinu. Inženýrské sítě - elektřina, veřejný vodovod, kanalizace (kromě 

zemního plynu) jsou přivedeny na hranici pozemku. Obec Veverské Knínice leží 20 km na západ od 

Brna, nedaleko se nachází Údolí Bílého potoka a krajiny Pohádky Máje. Obec je velmi dobře dostupná z 

dálnice D1 – sjezd Ostrovačice, doba jízdy do Brna činí cca 20 minut. 

Aktualizace:17.04.2017 

 

5. Veverské Knínice 2 

Katastrální území: Veverské Knínice, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 980 m² 

Nabídková cena: 1 470 000 Kč 
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Popis: Rovinatý pozemek na okraji obce o celkové ploše 980 m2. K pozemku vede cesta. Elektřina a 

voda jsou na okraji pozemku. Pozemek je rovinatý, nachází se v klidné části s novou výstavbou domů, v 

ÚP je schválen jako zastavitelná plocha. Nově vzniklý pozemek o přibližné výměře 980 m2 bude ze 

stávajícího pozemku oddělen geometrickým plánem. V současnosti je pozemek veden jako orná půda, 

šíře pozemku 13 m. Výborná investiční příležitost. Integrovaná doprava, občanská vybavenost, krásné a 

klidné místo. Výborná dostupnost, do Brna 25 km. 

Aktualizace:15.04.2017 

 

6. Veverská Bítýška 1 

Katastrální území: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 1 368 m² 

Nabídková cena: 2 599 200 Kč 

 
Popis: Rovinatý stavební pozemek ležící na okraji vyhledávané obce Veverská Bítýška. Pozemek o 

rozloze 1368m2 s uliční šíří cca 14m (v místě sjezdu je užší, dále se pak rozšiřuje) lze ihned využít ke 
stavbě jednoho, či dvou rodinných domů, tak jak stanovuje územní a regulační plán. Z inženýrských sítí 

je u pozemku k dispozici kanalizace a elektřina (antoníček přímo na pozemku). Plyn a voda jsou 

vzdáleny cca 60 m. Na pozemku lze zbudovat vlastní studnu. K pozemku je možnost přikoupit pozemek 

904m2, který je také stavební, ale má spíše cenu jako investice do budoucna (viz. regulační plán). V obci 

Veverská Bítýška se nachází základní občanská vybavenost (školka, škola, kroužky, lékaři, obchody 

atd.)je svou polohou ideální pro rodinné výlety či sportovní aktivity (údolí Bílého potoka, údolí Svratky, 

Brněnská přehrada). Dopravní spojení s Brnem je zajištěno pravidelnými linkami IDS. 

Aktualizace:12.04.2017 

 

7. Veverská Bítýška 2 

Katastrální území: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 1 644 m² 

Nabídková cena: 2 998 656 Kč 
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Popis: stavební pozemek pro stavbu samostatného rodinného domu o celkové výměře 1644 m2. Jedná 

se o poslední volný rovinatý pozemek v k.ú. Veverská Bítýška, část Horka (v nově vzniklé zástavbě). 

Dle schváleného územního plánu z roku 2009 je určen k výstavbě RD. Jde o koncový rohový pozemek 

s výhledem na přehradu a hrad Veveří. Pozemek se nachází přímo u komunikace. Uliční šíře pozemku 

je 35 m, délka 50 metrů, možnost zastavění cca 200 m2. Na jaře 2017 bude pozemek zasíťován 

(elektřina, voda, kanalizace), tudíž je možné realizovat výstavbu RD již letos na jaře. Pozemek se 

prodává pouze v celku. Veverská Bítýška je napojena na IDS, má vlastní plnou občanskou vybavenost 

(škola, školka, nákupní středisko, lékáři, vyhlášené restaurace), v blízkosti cca 7 km je i golfové hřiště.  

Aktualizace:20.04.2017 

 

8. Veverská Bítýška 3 

Katastrální území: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 1 050 m² 

Nabídková cena: 1 800 000 Kč 

 
Popis: Rovinatý stavební pozemek ležící v klidné části obce Veverská Bítýška o celkové výměře 1050 

m2 s uliční šířkou 12,5 m Příjezdová cesta je nezpevněná, dostupné IS: elektřina, plyn, kanalizace a 
vodovod. Možnost zbudování studny. Pozemek vybízí ke stavbě polo-řadového rodinného domu. V 

obci Veverská Bítýška se nachází základní občanská vybavenost (školka, škola, kroužky, lékaři, 

obchody atd.) je svou polohou ideální pro rodinné výlety či sportovní aktivity (údolí Bílého potoka, 

údolí Svratky, Brněnská přehrada). Dopravní spojení s Brnem je zajištěno pravidelnými linkami IDS. 

Aktualizace:02.04.2017 

 

9. Veverská Bítýška 4 

Katastrální území: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov 

Určení pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 2 726 m² 

Nabídková cena: 4 361 000 Kč 
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Popis: Pozemek (dvě sousedící parcely) ležící v blízkosti Bílého potoka v oblasti určené územním 

plánem k výstavbě objektů k bydlení. Celková velikost pozemku je 2726 m2, šíře 14 m. Pozemek je 

vhodný k výstavbě objektu trvalého bydlení. Veškeré inženýrské sítě v blízkosti pozemku. 

Aktualizace:18.04.2017 
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Příloha č. 5.3. – Výpočet místně obvyklé ceny  

Přímé porovnání - výpis srovnávaných objektů 

Č. Lokalita  
druh 

pozemku 

Výměra 

(m2) 
Jiné 

Oceň. 
objekt 

Lelekovice sad 2612 46 m2 ve funkčním celku se zahradou/sadem o rozloze 2 566 m2 

1 Řečkovice zahrada 871 zahrádkářská kolonie 

2 Horní Heršpice zahrada 531 zahrada/sad 

3 Maloměřice zahrada 374 zaharda+chatka 

4 Řečkovice zahrada 829 chata udržováno 

5 Ivanovice zahrada 744 zahrada+chata 

6 Modřice sad 5721 sad+chatka 

7 Popůvky zahrada 631 zahrada+chata, el.  

8 Střelice zahrada 1680 zahrada/sad, voda 

9 Jundrov zahrada 701 zahrada/sad, el. 

 

K1 Koeficient úpravy na                                                                                                  využití pozemku 

K2 Koeficient úpravy na                                                                                                  výměru 

K3 Koeficient úpravy na                                                                                                  katastrální území 

K1 K2 K3 

využití 

pozemku 
hodnota výměra hodnota katastrální území hodnota 

bydlení 1,00 min 0,80 
k.ú. Brno-venkov sousedící s Brno-město, 

okrajové části Brno-město 
1,00 

rekreační 

plochy 
0,90 max 1,50 Brno-město 1,10 

pouze 

skladovací 

prostory 
bez staveb 

1,05   k.ú. Brno-venkov 0,90 

průmysl 1,10   Brno-město - centrum 1,20 

 

K4 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost z veřejné komunikace 

K5 Koeficient úpravy na                                                                                                  svažitost pozemku 

K6 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost inženýrských sítí 

K4 K5 K6 

dostupnost hodnota svažitost pozemku hodnota inženýrské sítě hodnota 

bez komunikace 0,90 rovinatý 1,00 na pozemku 1,20 

zpevněná cesta 0,95 mírně svažitý 0,95 do 50 m 1,00 

místní komunikace 1,00 svažitý 0,90 nad 50 m 0,90 

komunikace pro 

TIR/dálnice 
1,02 

  

  

 

KCR Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší 

IO Index odlišnosti     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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Přímé porovnání - část 2 

Č. 
Cena požadovaná resp. 

zaplacená  
KCR 

Cena po 
redukci 

na 

pramen 
ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO 

Hodnota 

oceňovaného 

pozemku 

  Kč Kč/m2   Kč/m2 
využití 

pozemku 
výměra 

katastrální 
území 

dostupnost 
svažitost 
pozemku 

IS 
K1× …× 

K6 
Kč/m2 

1 5 341 800 2 900 0,90 2 610 1,00 1,50 1,00 0,90 0,95 1,20 1,54 4017 

2 2 496 000 2 600 0,90 2 340 1,00 1,50 1,00 1,00 0,95 1,20 1,71 4001 

3 1 797 400 2 150 0,90 1 935 1,00 1,50 0,90 1,00 0,95 1,00 1,28 2482 

4 1 470 000 2 548 0,90 2 293 1,00 1,50 1,00 1,00 0,95 1,20 1,71 3921 

5 1 470 000 1 500 0,90 1 350 1,00 1,50 1,00 0,95 1,00 0,90 1,28 1731 

6 2 599 200 1 900 0,90 1 710 1,00 1,50 1,00 0,90 1,00 1,00 1,35 2309 

7 2 998 656 1 824 0,90 1 642 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,20 1,80 2955 

8 1 800 000 1 714 0,90 1 543 1,00 1,50 1,00 0,95 1,00 1,00 1,43 2199 

9 4 361 000 1 600 0,90 1 440 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2160 

Průměr                   Kč/m2 2 864 

Minimum                   Kč/m2 1 731 

Maximum                   Kč/m2 4 017 

Směrodatná výběrová odchylka                                                                  s 896 

Variační koeficient              0,31 

Pravděpodobná spodní hranice                 průměr - s 1 968 

Pravděpodobná horní hranice                 průměr + s 3 760 

Hodnota pozemku stanovená přímým porovnáním                                                          Kč 400 000 
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Příloha č. 7 Kanice 

Příloha č. 7.1. Podklady k ocenění 

Identifikace povinného ze služebnosti 

parcela 622 

obec Kanice 

katastrální území Kanice 

výměra 3908 

druh pozemku ostatní plocha 

způsob využití 

sportoviště a 

rekreační plocha 

 

Identifikace oprávněného 

parcela 623/1 623/2 

obec Kanice Kanice 

katastrální území Kanice Kanice 

výměra 2350 179 

druh pozemku ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří 

parcela 623/3 623/4 

obec Kanice Kanice 

katastrální území Kanice Kanice 

výměra 1659 656 

druh pozemku vodní plocha ostatní plocha 

parcela 626  

obec Kanice  

katastrální území Kanice  

výměra 1590  

druh pozemku ostatní plocha  

Výřez katastrální mapy a ortofotomapy dotčených parcel (zdroj: www.cuzk.cz) 
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Výřez z územního plánu, zdroj: www.obeckanice.eud.cz/uzemni-plan-obce-kanice/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povodňové riziko (zdroj: www.cap.cz/kalkulacky-a-aplikace/povodnove-mapy) 
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Příloha č. 7.2 – Databáze pozemků pro zjištění místně obvyklé ceny pozemku 

zdroj informací a obrázků: www.sreality.cz 

1. Líšeň 

Katastrální území: Líšeň, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: smíšené plochy výroby a služeb, plochy ostatní městské zeleně 

Výměra: 996 m² 

Nabídková cena: 500 000 Kč 

 
Popis: Pozemek parc. č. 4422/265 o výměře 996 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. 

V uzemním plánu města Brna je pozemek vyznačen z 1/3 jako smíšené plochy výroby a služeb, jenž 

slouží převážně k umístění výrobních provozoven, které podstatně neruší bydlení. Ze 2/3 je vyznačen 
jako plochy ostatní městské zeleně, které zahrnují zejména parkově upravená veřejná prostranství, 

liniovou zeleň a uliční stromořadí, významnou izolační a ochrannou zeleň. Pozemek se nachází v 

intravilánu obce. Příjezd na pozemek je po zpevněné pozemní komunikaci, parkovací možnosti jsou zde 

dobré. V blízkosti pozemku jsou dostupné všechny inženýrské sítě. Město Brno má vyhotovenou platnou 

cenovou mapu pozemků, tento pozemek v ní však není oceněn. 

Aktualizace: 21.04.2017 

 

2. Březina u Tišnova 

Katastrální území: Březina u Tišnova, okres Brno-venkov 

Využití pozemku dle územního plánu: zahrada 

Výměra: 206 m² 

Nabídková cena: 146 000 Kč 

 
Popis: pozemek, na který se právě díváte, se nachází v obci Březina u Tišnova a nabízí rozlohu 206 m2. 

Na pozemek je možné zavést IS přípojky a oplotit ho. K prodeji je také sousední pozemek, který je 

vedený jako stavební. Je tedy možné ho využít na výstavbu rodinného domu nebo případně rekreačního 

objektu a jeho velikost je 2276 m2. V této části Březiny je nádherný výhled na lesy a klidu zde také 

budete mít dostatek. 

Aktualizace: 20.04.2017 

3. Cvrčovice 

Katastrální území: Cvrčovice, okres Brno-venkov 

Využití pozemku dle územního plánu: zahrada 

Výměra: 948 m² 

Nabídková cena: 665 000 Kč 
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Popis: pozemek v obci Cvrčovice, která je vzdálená asi 30 km od Brna a 2 km od Pohořelic. Obec má 

necelých 600 obyvatel. Ve Cvrčovicích najdeme obchod s potravinami, kostel, mateřskou školu a 

restauraci. Pozemek se nachází v blízkosti místního splavu. 

Aktualizace: 15.03.2017 

 

4. Kuřim 

Katastrální území: Kuřim, okres Brno-venkov 

Využití pozemku dle územního plánu: zemědělské využití – neplodná půda 

Výměra: 1 461 m² 

Nabídková cena: 496 740 Kč 

 
Popis: Pozemky se nachází poblíž Kuřimi. Jejich využití je v současné době zemědělské. 

Bezproblémový přístup. Možno požádat o změnu úp pro jiné využití. 

Aktualizace: 13.03.2017 

 

5. Rosice 

Katastrální území: Rosice, okres Brno-venkov 

Využití pozemku dle územního plánu: provozní plochy-trvalý travní porost 

Výměra: 14 615 m² 

Nabídková cena: 7 161 350 Kč 

 
Popis: Prodej provozních ploch o celkové ploše 14615 m2 v obci Rosice, ležících 16 km západně od 

Brna. Jedná se o dvě parcely (14397 m2 a 218 m2), které jsou nyní vedeny jako trvalý travní porost. 

Kvalita půdy dle BPEJ. Vhodné pro komerční využítí. 

Aktualizace: 08.03.2017 
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6. Lomnice 

Katastrální území: Lomnice, okres Brno-venkov 

Využití pozemku dle územního plánu: bez staveb – neplodná půda 

Výměra: 1 525 m² 

Nabídková cena: 178 425 Kč 

 
Popis: Pozemek na okraji obce Lomnice 17 km od města Bruntál. Pozemek má přímý přístup od 
komunikace. Možnost umístit dům bez pevných základů - mobilheim, v budoucnu je perspektivní pro 

zastavění 

Aktualizace: 13.03.2017 

 

7. Kanice 

Katastrální území: Kanice, okres Brno-venkov 

Využití pozemku dle územního plánu: bydlení 

Výměra: 6 136 m² 

Nabídková cena: 6 136 000 Kč 

 
Popis: Prodej většího pozemku vhodného ke stavbě třech rodinných domů (1.717 m²; 1.103 m²; 1.069 

m²) a menšího bytového domu (2.247 m²). Na hranici pozemku jsou veškeré IS. Pozemek se nachází na 

okraji obce v krásném lesnatém prostředí severovýchodním směrem od Brna. Pozemek celkem: 6.136 m² 

Aktualizace: 02.05.2017 
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Příloha č. 7.3. – Výpočet místně obvyklé ceny 

Přímé porovnání - výpis srovnávaných objektů 

Č. Lokalita  
druh 

pozemku 

Výměra 

(m2) 
Jiné 

Oceň. 

objekt 
Kanice 

rekr. Plocha 

sportoviště 
3908 užíváno jako zahrada/skladovací plocha 

1 Líšeň výroba/zeleň 996 
1/3 výroba 2/3 zeleň, veřejná komunikace, IS v blízosti, 

mírný svah 

2 Březina zahrada 206 rovina, veřejná cesta, ne asfalt, plocha 

3 Cvrčovice zahrada 948 
zahrada, dřevěná stodola, vedle řeky, rovina, veřejná 

komunikace 

4 Kuřim 
zemědělská 

půda 
1461 neplodna půda, rovina, veřejná cesta bez asfaltu 

5 Rosice 
provozní 

plochy 
14615 trvalý travní porost, VN, bez cesty, bez IS 

6 Lomnice rekreace 1525 bez staveb, louka,cesty, veřejná komunikace 

7 Kanice stavební 6136 
stavební parcely v kopci, Is na kraji pozemku, veřejná 

komunikace 

 

K1 Koeficient úpravy na                                                                                                  využití pozemku 

K2 Koeficient úpravy na                                                                                                  výměru 

K3 Koeficient úpravy na                                                                                                  katastrální území 

K1 K2 K3 

využití 

pozemku 
hodnota výměra hodnota katastrální území hodnota 

bydlení 1,20 min 0,90 
k.ú. Brno-venkov sousedící s Brno-město, 

okrajové části Brno-město 
1,00 

rekreační 

plochy 
1,00 max 1,50 Brno-město 1,20 

pouze 

skladovací 

prostory 

bez staveb 

1,05   k.ú. Brno-venkov 0,90 

průmysl 1,15   Brno-město - centrum 1,30 

 

K4 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost z veřejné komunikace 

K5 Koeficient úpravy na                                                                                                  svažitost pozemku 

K6 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost inženýrských sítí 

K4 K5 K6 

dostupnost hodnota svažitost pozemku hodnota inženýrské sítě hodnota 

bez komunikace 0,90 rovinatý 1,00 na pozemku 1,10 

zpevněná cesta 0,95 mírně svažitý 0,95 do 50 m 1,00 

místní komunikace 1,00 svažitý 0,90 nad 50 m 0,90 

komunikace pro 
TIR/dálnice 

1,10 
  

  

 

KCR Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší 

IO Index odlišnosti     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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Přímé porovnání - výpočet jednotkové ceny 

Č. 
Cena požadovaná 

resp. zaplacená  
KCR 

Cena 

po 

redukci 

na 
pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO 

Hodnota 

oceňovaného 
pozemku 

  Kč Kč/m2   Kč/m2 
využití 

pozemku 
výměra 

katastrální 

území 
dostupnost 

svažitost 

pozemku 
IS 

K1×  

… × 

K6 

Kč/m2 

1 500 000 502 0,90 452 1,00 0,93 1,20 1,10 0,95 1,00 1,16 389 

2 146 000 709 0,90 638 1,00 0,91 0,90 1,00 1,00 1,00 0,81 783 

3 665 000 701 0,90 631 1,00 0,92 0,90 1,00 1,00 1,00 0,83 759 

4 496 740 340 0,90 306 1,00 0,94 0,90 1,00 1,00 1,00 0,84 363 

5 7 161 350 490 0,90 441 1,05 1,27 0,90 0,90 1,00 0,90 0,98 452 

7 6 136 000 1 000 0,90 900 1,20 1,06 1,00 1,10 0,90 1,00 1,26 717 

Průměr                     Kč/m2 577 

Minimum                     Kč/m2 363 

Maximum                     Kč/m2 783 

Směrodatná výběrová odchylka                                                                    s         195,83     

Variační koeficient                     0,34 

Pravděpodobná spodní hranice             průměr - s 381 

Pravděpodobná horní hranice             průměr + s 773 

Hodnota pozemku stanovená přímým porovnáním                                                            Kč 1 400 000 
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Příloha č. 8 Kanice 

Příloha č. 8.1. Podklady k ocenění 

Identifikace povinného ze služebnosti 

parcela 1624/15 

obec Popůvky u Brna 

katastrální území Popůvky u Brna 

výměra 660 

druh pozemku ostatní plocha 

způsob využití silnice 

 

Identifikace oprávněného 

parcela 1624/45 1624/57 

obec Popůvky u Brna Popůvky u Brna 

katastrální území Popůvky u Brna Popůvky u Brna 

výměra 1500 2678 

druh pozemku orná půda orná půda 

parcela 1624/58 1624/59 

obec Popůvky u Brna Popůvky u Brna 

katastrální území Popůvky u Brna Popůvky u Brna 

výměra 3192 3353 

druh pozemku orná půda orná půda 

Výřez katastrální mapy a ortofotomapy dotčených parcel (zdroj: www.cuzk.cz) 
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Výřez z územního plánu, zdroj: popuvky.webnode.cz/uzemni-plan-obce/ 
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Příloha č. 8.2 – Databáze pozemků pro zjištění místně obvyklé ceny pozemku 

zdroj informací a obrázků: www.sreality.cz 

1. Maloměřice 

Katastrální území: Maloměřice, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: plochy pro rekreaci, hromadná rekreace, sportovní zábava, 

soustředěné formy rekreačního bydlení a ubytování, sportovní a zábavní komplexy, sportoviště 

organizované tělovýchovy, rekreační střediska 

Výměra: 3 860 m² 

Nabídková cena: 10 808 000 Kč 

 
Popis: Stavební pozemek ke komerčnímu využití. Pozemek je atypického tvaru o celkové výměře 3860 
m2, se vstupní šíří 85 m2 s výbornou přístupovou komunikací. Veškeré IS přímo u nebo na pozemku. 

Poloha velmi atraktivní a strategická, pozemek leží na okraji rozhraní k.ú. Líšeň a Vinohrady, v blízkosti 

nákupní centra, škola, školka a MHD 

Aktualizace: 06.04.2017 

 

2. Brno-jih 

Katastrální území: Komárov/Heršpice, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: stavební/průmyslová výroba a skladování 

Výměra: 2 875 m² 

Nabídková cena: 6 900 000 Kč 

 
Popis: Komerční pozemek o celkové výměře 2875 m2 s budovou o ZP 220 m2. Budova má přípojku 

vody a elektřiny, příjezd je po asfaltové komunikaci i pro TIR. 

Aktualizace: 15.03.2017 

 

3. Líšeň 

Katastrální území: Líšeň, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: plocha určená pro čerpací stanice PHM 

Výměra: 3 702m² 

Nabídková cena: 9 255 000 Kč 
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Popis: Atraktivní pozemek ke komerčním účelům o celkové výměře 3 702 m2 v Brně Líšni. Dle 

územního plánu je plocha určená pro čerpací stanice PHM( již vybudována OMV), servisy, pneuservisy 

apod. včetně obchodních a stravovacích zařízení do 400 m2 prodejní plochy. Pozemek je na velmi 

atraktivním a viditelnem místě. 

Aktualizace: 30.03.2017 

 

4. Líšeň 

Katastrální území: Líšeň, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: výstavba skladovacích prostor. nebo výroba lehkého průmyslu 

Výměra: 6 000 m² 

Nabídková cena: 13 500 000 Kč 

 
Popis: Pozemek je rovný, lemovaný stromy a sousedící se skladovací halou. Na hranici jsou přivedeny 

inženýrské sítě, avšak nejsou zahrnuty v ceně + 200 000,- Kč, stejně jako jednorázový poplatek věcného 

břemene ve výši 100 000,- Kč pro příjezdovou komunikaci. 

Aktualizace: 17.02.2017 

 

5. Horní Heršpice 

Katastrální území: Horní Heršpice, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: plocha pro průmyslovou výstavbu 

Výměra: 5 431m² 

Nabídková cena: 9 178 390 Kč 

 
Popis: Nabízíme Vám k prodeji pozemek o celkové výměře 5.431 m2 v lukrativní brněnské městské 
části Horní Heršpice, který je dle platného územního plánu určen jako plocha pro průmyslovou 
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výstavbu. Uliční šíře parcely je 38,2 m a délka je 137,2 m. Parcela se nachází v blízkosti výrobních hal v 

průmyslové zóně a dálnice D1. 

Aktualizace: 22.02.2017 

 

6. Vídeňská 

Katastrální území: Přízřenice, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: výstavba skladů, výrobních hal 

Výměra: 12 065m² 

Nabídková cena: 31 369 000 Kč 

 
Popis: Stavební pozemky určené pro komerční účely - výstavbu skladů, výrobních hal....apod. Pozemky 

o celkové ploše 12065m2 lze dělit dle potřeby investora. V současné době jsou vyměřeny parcely o 

výměrách 7887 + 2300 + 1878m2. Dobrá dopravní obslužnost z ulice Vídeňská, včetně napojení na 

dálnici D1 a D2. 

Aktualizace:30.01.2017 

 

7. Hněvkovského 

Katastrální území: Komárov, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: dočasné a montované budovy 

Výměra: 2 621m² 

Nabídková cena: 4 193 600 Kč 

 
Popis: Pozemek ke komerčnímu využití na velice frekventovaném a dobře viditelném místě. Rozměr 

pozemku je 30m x 82m. Možnost výstavby pouze dočastných a montovaných budov. Pokud by se 

jednalo o dlouhodobý pronájem , je možné při větší investici do zařízení a vybavení umoření těchto 

nákladů. Ideální místo na Autobazar, stavebniny, zahradnictví, parkování stavebních strojů, půjčovny 

obytných nebo jiných vozidel atd. 

Aktualizace: 08.04.2017 

 

8. Komárov 

Katastrální území: Komárov, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: průmyslová výstavba 

Výměra: 8 400 m² 

Nabídková cena: 28 140 000 Kč 
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Popis: Prodej stavebního pozemku v jihovýchodní části města Brna. Pozemek má obdélníkový tvar s 

možností sjezdu na veřejnou komunikaci a napojení na inženýrské sítě. Pozemek je viditelný, dobře 

dostupný na dálnici D1 a určený pro výstavbu podnikatelských aktivit – sídla firmy, haly pro skladování, 

výrobu apod. V sousedství pozemku již stojí několik nových firemních sídel a komerčních areálů. 

Dispozice: Celková výměra cca 8 171 m2 Dispozice pozemku: Pozemek je rovinatý ve obdélníkového 

tvaru s nezpevněným rovinatým povrchem. Okraj pozemku přiléhá ke zpevněné komunikaci. Výměra 

pozemku: celkem 8 171 m2, možnost dělení na 4200 m2 a 4200 m2 Pozemek je možno napojit na 

stávající rozvody inženýrských sítí: Vodovod: na hranicích pozemku Kanalizace: na hranicích pozemku 

El. energie:. na hranicích pozemku Plyn: na hranicích pozemku Stavby: ne Oplocení: ne 

Aktualizace: 07.04.2017 

 

9. Nebovidy 

Katastrální území: Nebovidy, okres Brno-venkov 

Využití pozemku dle územního plánu: výrobní nebo skladové prostory 

Výměra: 4 325 m² 

Nabídková cena: 10 034 000 Kč 

 
Popis: Stavební pozemek o výměře 4325 m², nacházejícího se jihozápadně od Brna mezi Nebovidy u 

Brna a Moravany u Brna. Pozemek je vhodný pro výstavbu sídla firmy s výrobními nebo skladovými 

prostory. Jedná se o poslední stavební místo v této lokalitě, kde jsou již dvě realizované sídla a dvě ve 

výstavbě. 

Aktualizace: 07.04.2017 

 

10. Dolní Heršpice 

Katastrální území: Dolní Heršpice, okres Brno-město 

Využití pozemku dle územního plánu: lehká výroba a skladování 

Výměra: 4 378 m² 

Nabídková cena: 10 156 960 Kč 
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Popis: pozemek v nově vzniklé komerční lokalitě na okraji Brna, 2km od OC Futurum v Dolních 

Heršpicích. K pozemkům je již vybudovaná příjezdová asfaltová komunikace, všechny IS jsou možné 

napojit na hranici pozemků, není pouze splašková kanalizace - vybudování jímky. V lokalitě již fungují 

dvě úspěšné firmy. Výborná dostupnost jak na dálnici, tak do středu města Brna. Dle ÚP je pozemek 

určen k lehké výrobě a skladování. Vzhledem k zasíťování pozemku a vybudované komunikaci je cena 

2.320,-Kč/m2 velmi příznivá. 

Aktualizace: 22.02.2017 
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Příloha č. 7.3. – Výpočet místně obvyklé ceny 

Přímé porovnání - výpis srovnávaných objektů 

Č. Lokalita  
druh 

pozemku 

Výměra 

(m2) 
Jiné 

Oceň. 

objekt 
Popůvky silnice 660 užíváno jako silnice v zástavbě pro průmysl 

1 Židenice stavební 3860 rekr., sport, zábava, atyp tvar 

2 Komárov stavební 2875 s budovou, příjezd pro TIR 

3 Líšeň stavební 3702 benzina 

4 Líšeň stavební 6000 pláň, pro skladovaci prostory 

5 Horní Heršpice stavební 5431 pole, průmysl. Vystavba 

6 Přízřenice stavební 12065 plocha, výroba sklad 

7 Komárov ost. Plocha 2621 plocha, nestavební! Mont. Nebo dočasné stavby 

8 Komárov stavební 8171 pole, výrova sklad, v prům. zóně 

9 Nebovidy stavební 4325 pole, plochy výroby a skladování 

10 Dolní Heršpice stavební 4378 plocha, komerční lehká výroba a skladování 

 

K1 Koeficient úpravy na                                                                                                  využití pozemku 

K2 Koeficient úpravy na                                                                                                  výměru 

K3 Koeficient úpravy na                                                                                                  katastrální území 

K1 K2 K3 

využití 

pozemku 
hodnota výměra hodnota katastrální území hodnota 

bydlení 1,20 min 0,80 
k.ú. Brno-venkov sousedící s Brno-město, 

okrajové části Brno-město 
1,00 

rekreační 

plochy 
0,90 max 1,50 Brno-město 1,10 

pouze 

skladovací 

prostory 

bez staveb 

0,95   k.ú. Brno-venkov 0,90 

průmysl 1,00   Brno-město - centrum 1,20 

 

K4 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost z veřejné komunikace 

K5 Koeficient úpravy na                                                                                                  svažitost pozemku 

K6 Koeficient úpravy na                                                                                                  dostupnost inženýrských sítí 

K4 K5 K6 

dostupnost hodnota svažitost pozemku hodnota inženýrské sítě hodnota 

bez komunikace 0,80 rovinatý 1,00 na pozemku 1,00 

zpevněná cesta 0,90 mírně svažitý 0,95 do 50 m 0,90 

místní komunikace 0,95 svažitý 0,90 nad 50 m 0,80 

komunikace pro 

TIR/dálnice 
1,00 

  
  

 

KCR Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší 

IO Index odlišnosti     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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Přímé porovnání - výpočet jednotkové ceny 

Č. 
Cena požadovaná resp. 

zaplacená  
KCR 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO 

Hodnota 

oceňovaného 

pozemku 

  Kč Kč/m2   Kč/m2 
využití 

pozemku 
výměra 

katastrální 

území 
dostupnost 

svažitost 

pozemku 
IS 

K1×  … 

× K6 
Kč/m2 

1 10 808 000 2 800 0,90 2 520 0,90 1,50 1,10 0,90 0,95 1,00 1,27 1 985 

2 6 900 000 2 400 0,90 2 160 1,00 1,50 1,10 0,95 1,00 1,00 1,57 1 378 

3 9 255 000 2 500 0,90 2 250 1,00 1,50 1,10 0,95 1,00 1,00 1,57 1 435 

4 13 700 000 2 283 0,90 2 055 1,00 1,50 1,10 0,80 1,00 1,00 1,32 1 557 

5 9 178 390 1 690 0,90 1 521 1,00 1,50 1,10 1,00 1,00 0,80 1,32 1 152 

6 31 369 000 2 600 0,90 2 340 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 0,90 1,35 1 733 

7 4 193 600 1 600 0,90 1 440 0,95 1,50 1,10 1,00 1,00 0,80 1,25 1 148 

8 28 140 000 3 444 0,90 3 099 1,00 1,50 1,10 1,00 1,00 0,90 1,49 2 087 

9 10 034 000 2 320 0,90 2 088 1,00 1,50 0,90 0,95 1,00 0,80 1,03 2 035 

10 10 156 960 2 320 0,90 2 088 1,00 1,50 1,10 1,00 1,00 1,00 1,65 1 265 

Průměr                     Kč/m2 1 578 

Minimum                     Kč/m2 1 148 

Maximum                     Kč/m2 2 087 

Směrodatná výběrová odchylka                                                                    s         362,42     

Variační koeficient                     0,23 

Pravděpodobná spodní hranice                 průměr - s 1 215 

Pravděpodobná horní hranice                průměr + s 1 940 

Hodnota pozemku stanovená přímým porovnáním                                                            Kč 750 000 

 


