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ZNALECKÝ POSUDEK
č. 81/2011
z oboru stavebnictví, ekonomika

0.

Všeobecné údaje
Předmět posudku:
Předmětem posudku je znalecký posudek ocelové přetlakové tenisové haly –
zastřešení z kurtů, která je v současné době rozebrána a uskladněna (její
komponenty), vč. všech součástí )i technologie), v areálu Ministerstva vnitra
Stromovka, Praha 7, dle níže uvedené specifikace, tj. určení obvyklé hodnoty
k termínu: 08/2011

Objednatel posudku:

Centrum sportu MV
Za Císařským Mlýnem 1063
170 06 Praha 7
Č.obj. 167/2011

Účel posudku:
Citovanou objednávku z 18. 7. 2011 je zpracovat obvyklou cenu komponentů
zastřešení kurtů (2) tenisové haly, která byla vybudována a schválena stavebním
povolením SÚ MV z r. 1997, SÚ MV 31. 7. 1997 (kolaudační rozhodnutí z r. 1997).
Přetlaková je obvykle po zimním období odstraněna (provádí se každý rok v období
jara) a je uskladněna v prostorách areálu Stromovka se všemi komponenty.
Předmětem ocenění je zůstatková cena přetlakové haly včetně všech součástí a
komponentů tak, aby se tato hala dala po repasi všech součástí znovu postavit pro
daný účel a zahájit provoz.
Projektová dokumentace na tuto halu, se všemi přípojkami byla zpracována firmou
PROMA, Nad Pískovnou Praha - Ing. Roman Marfa.
Nelze provést klasické ocenění dle platné vyhlášky (cenového předpisu),neboť se
v současné době nejedná o klasickou nemovitost.
Schvalující orgán MV – stavební úřad vydal dle projektové dokumentace stavební
povolení a kolaudační rozhodnutí z r. 1997
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A/ S i t u a c e
1/

Znalecký úkol

Úkolem znalce je ocenit konstrukce dle projektové dokumentace na stávajících části stavby,
(uskladněného) objektu tenisové haly – zastřešení 2 tenisových kurtů, zhotovitelem
(projektantem) realizovaného v r. 1997, umístěného na pozemku MV ČR, obec Praha, okr. Hl.
m. Praha dle projektové dokumentace, v areálu Stromovka.
Dále zpracovat úvahu jako podklad pro jednání o zbytkové hodnotě části stavby tenisové
přetlakové haly z r. 1996, 1997.
Hala se v době po zimním období odstranění a 2 tenisové kurty byly užívány jako kurty
venkovní.
V současné době jsou komponenty uskladněny na tomto pozemku, části technického zařízení je
umístěno v kovovém kontejneru u těchto kurtů, haly a ostatních technologických částí, kde je
hala budována
Nebylo specifikováno objednatelem, kdy byla tato hala užívána v posledním období, ale
zástupcem odběratele bylo prohlášeno, že je stavba kompletní (pouze zářivky uměle pro osvětlení
vykazují z části závady.

2/

Prohlídka a zaměření nemovitosti

Prohlídku a zaměření nemovitosti jsem provedl dne 20. 7. 2011, za účasti zástupce vlastníka p.
T. Milda, bez účasti zhotovitele stavby (nebyl vyzván k jednání).
Místním šetřením byly získány nezbytné podklady a údaje pro zjištění obecného stavu na
předmětném objektu tenisové přetlakové haly.
Nebylo možno posoudit zakryté části této stavby (plachty) byla předložena fotodokumentace
z místního šetření, ze dne 20. 7. 2011, které prováděl zpracovatel znaleckého posudku pro
objednatele v průběhu místního šetření. Z místního šetření nebyl sepsán zápis.
Nebyla možnost posoudit kompletnost dodávky bez rozebrání prvků (plachet, ocelových lan,
ostatních komponentů). Je vycházeno z předpokladu, že dodávka je kompletní.

3/

Podklady pro vypracování posudku
3.1.
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B/
1/

3.2.

Místní šetření uskutečněné dne 20. 7. 2011, za účasti zástupce vlastníka objektu,
bez účasti zhotovitele prací na objektu, za účelem prohlídky a komponentů k
nemovitosti v potřebném rozsahu, pro zpracování znaleckého posudku.

3.3.

Informace získané při místním šetření a informace získané od zástupce vlastníka
nemovitosti, za účasti zpracovatele znaleckého tohoto posudku

3.4.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení z 10/1996 zpracované Ing. R.
Markem.

3.5.

Situace M 1:500 s vyznačením původního objektu zastřešení kurtů

3.6.

Stavební povolení vydané SÚ MV na stavbu zastřešení kurtů v areálu MVna ppč.
1891/86, k.ú. Bubeneč z 14. 1. 1996

3.7.

Kolaudační rozhodnutí na zastřešení kurtů, vydané SÚ MV 31. 7. 1997

3.8.

Zápis o odevzdání a převzetí z tenisových kurtů z 27. 3. 1997

Nález
Dokumentace a skutečnost

Byla předložena citovaná projektová dokumentace na předmětnou stavbu – zastřešení kurtů
tenisové haly zpracována autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT, Ing. Romanem
Markem – stavební část, dále části zdravotní instalace, elektroinstalace, vytápění, ostatní.
Přípojky jsou přivedeny k budově – hale, ale ty nejsou součástí ocenění. Rovněž kotevní základy
nejsou součástí ocenění.
Dle informace z katastru nemovitostí je zřejmé, že stavba není zaměřena hala zastřešení a
objekt není řádně vložen do katastru nemovitostí ani jako rozestavěná stavba, k.ú.
Bubeneč.
Stavba byla dokončena v r. 1997 (je kolaudace objektu), lze konstatovat, že objekt bude užíván
jako zastřešení dvou tenisových kurtů.
Nebyl předložen stavební deník. Stavba byla prováděna dle zpracované projektové dokumentace,
- přetlaková hala vč. ostatních částí (plachty, nosná vana, ostatní)
- kontejner na technologii
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- vzduchotechnika
- hořák na vytápění
- záložní ventilátor
- záložní zdroj elektro
- osvětlení (zářivky)
2/

Popis objektu

Jedná se o:
a) Přetlakovou halu, která je tvořena plachtou z PVC – vrstvené polyesterové tkaniny, izolace
z PE folie, PE folie před vnějším znečištěním, ocelová lanová síť k opláštění plachtového
uspořádání.
b) Kontejner ocelový pro technologické vybavení
c) Vstupní dveře do haly, nouzový východ, ovládání
d) Tepelný ventilátor s tepelným výkonem 250.000 kcal/hodinu, motor 2x 3KW, výkon
vzduchu 19.800 m3/hod, rezervní ventilátor a rozvod vzduchotechniky
e) Nouzový agregát s nádrží, bateriemi automatika start – stop k zaopatření ventilátoru.
Součástí ocenění není:
a)
b)
c)
d)

uzemňovací systém, sada kotev, kotvení
instalace všech nutných strojů, osvětlení, kabelů
kontejner na uskladnění haly (chybí)
montáž haly pro její užívání

a) Údaje o stavbě
Dle projektové dokumentace zpracované 10/1996, jsou parametry přetlakové haly (z části
v příloze):
Zastavěná plocha – haly
Zpevněné plochy
Koeficient zastavění
Kovový kontejner na technologii

36 x 36 = 1.296 m2
1.296 m2 -2x tenisový kurt s povrchem
100 %
2,5 x 6 = 15 m2 – je těsně u haly
napojení sítí

Projektová dokumentace uvažovala s vybudováním kotvení na obvodových částí haly.
b) Stavba haly
Podmínka v kolaudačním rozhodnutí z 31. 7. 1997:
„Demontáž haly po ukončení zimní sezóny a následně její montáž před zahájením zimní sezóny
bude provádět odborná firma.“
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3/

Realizace stavby

V současné době je celá stavba haly uskladněna volně na pozemku, není uložena v ocelovém
kontejneru, není řádně chráněná proti povětrnosti a proti vnějším zásahům.
Rovněž jsou upraveny vstupní dveře, nouzová východ, světelné zařízení, propojení kabely a
ovládání.
Dále u původních 2 kurtů je umístěn ocelový kontejner s technologií, je uzamčený, bez zjevných
poškození.
V tomto kontejneru je zabudovaná technologická část k této hale.

4/

Ocenění

4.1. Všeobecně
Nebyly předloženy pořizovací faktury za části – komponenty haly.
Je vycházeno z nabídky ESA INTEPLAN s.r.o. z 1. 11. 1996, které vychází z pořizovacích cen
komponentů stavby, dle obecných ukazatelů pořizovacích cen r. 1996.
Neuvažuje ocenění základů, kotvení, přípojky (el, plynu) montáž a demontáž haly.)osvětlení,
montáž).
Je vycházeno z pořizovacích cen r. 1996, bez přepočtu k r . 2011 (Ki).
Nebylo možné provést funkční zkoušky haly (těsnost, propustnost), ostatních PE Folií, popř.
úplnou kompletaci haly, vč. PE folií, lanového systému, ani technologického zařízení.
Je předpoklad životnosti haly + komponentů k hale 20 – 25 let, technologického zařízení 30 – 35
let. Část folií je se sníženou životností.
Z toho pak uvažuji znehodnocení těchto komponentů, které bude nezbytné upravit (repase) na
podkladě zjištění při montáži.
Je vycházeno z předpokladu, že objekt vč. technologického zařízení je funkční a že bude
nezbytné provádět běžné repasní práce pro její funkční uspořádání a její montáž pro užívání.
To však bude záležitost montáže montážní firmy.
4.2. Vlastní ocenění
a) plachta z PVC, vrstvené polyesterové tkaniny, izolace z PE folie proti vnějšímu
znečištění, ocelová lanová síť k opláštění lanového uspořádání.
Životnost uvažuji 20 let od r. 1996, znehodnocení 75%
Původní cena (ZC) = 1.129.000,- Kč
Znehodnocení (z r. 1996, tj. stáří 15 let)
100/20 x 15 = 75%, tj. – 846.750,- Kč
Zůstatková cena
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b) kontejner na technologické vybavení
ZC = 103.700,- Kč
Z = 75% = 77.775,- Kč
Zůstatková cena

25.925,- Kč

c) vstupní dveře, nouzový východ, světelné zařízení, kabely. Stáří 15 let, životnost odhaduji na
30 let, Z = 49,99%
ZC = 468.000,- Kč
Z = 100/30 x 15 = 49,99% = 233.950,- Kč
Zůstatková cena

234.050,- Kč

d) nouzový agregát s nádrží, baterie, automatika. Stáří 15 let, životnost 30 let. Z = 49,99%
ZC = 185.000,- Kč
Z = 100/30 x 15 = 49,99% = 92.480,- Kč
Zůstatková cena

92.520,- Kč

Součet a) – d)

634.745,- Kč

DPH 20%

126.949,- Kč

Zůstatková cena - celkem vč. DPH
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C/

Závěr

c.1.

Bylo zjištěno, že projektová dokumentace – tenisová hala pro 2 kurty a dle
skutečnosti a stávajícího uskladnění byla zpracována dle skutečnosti, které splňují
normativy pro provedení stavby tenisové přetlakové haly o ploše 36 m x 36 m
(existuje kolaudace z r. 1997).

c.2.

Z výše uvedeného výčtu zjištění (bez průzkumů citovaných komponentů) a bez opatření
na provedení oprav konstrukcí objektu haly, k.ú. Bubeneč je patrné, že bylo nezbytné
provést úpravu (repasy) objektu haly, aby to odpovídalo alespoň z části provedení
řádná projektové dokumentace a technických podmínek pro provádění těchto prací
pro další montáž.
Je dále nezbytné dodržet Zákon č. 183/2007 stavebního řádu.

c.3.

Dle výpočtu zůstatkových cen, bez jakýchkoliv sond a průzkumů pláště haly a
technologického zařízení, oceňuji na částku:
634.745,- Kč
DPH 20%
126.949,- Kč

Celkem

761.694,- Kč

Slovy:SedmsetšedesátjedentisícšestsetdevadesátčtyřiKč
Zpracoval:
Dipl. Ing. Milan Babický - autorizovaný inženýr
znalec z oboru ekonomika, stavebnictví
K Libuši 5, Praha 4-Kunratice

V Praze dne : 03. 08. 2011
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D/

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Rozhodnutím
Městského soudu v Praze, ze dne 15. června 1995, Spr. 805/95, obor
stavebnictví - stavby obytné.
Znalecký posudek je zapsán pod poř.č. st. 81/2011 - stavební, ekonomika
znaleckého deníku.

Dipl. Ing. Milan Babický
autorizovaný inženýr
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E/

Přílohy
ke znaleckému posudku č. st. 81/2011 - z oboru stavebnictví

1/

Fotodokumentace objektu uskladněné haly z místního šetření

2/

Fotodokumentace stávajícího stavu původních kurtů

3/

Původní dokumentace objektu haly – zastřešení 2 kurtů (v archivu znalce)

4/

Situace M 1:500 haly

5/

Stavební povolení z r. 1997

6/

Kolaudační rozhodnutí z r. 1997

7/

Zápis o odevzdání a převzetí z r. 1996

8/

Nabídka přetlakové haly z 1. 11. 1996
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