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1 .STAV PosUzOVANÉ rueuovlrosrl tr stavba dokončena v r. 1990

Rekonstrukce stavby: tr celková tr dílčí tr střecha tr zateplení, íasáda tr okna, dveře E ostatní

Rekonstrukcejednotky:tr celková tr dílčí tr sociální zařízeni tr kuchyňská linka tr podlahy E okna tr dveře

)cpravnídostupnost (do 't0 minut pěšky):

3cpravní dostupnost (do 'l0 minut autem):
rc oha v obci:
!ocet obyvatel:

1,2 Situace
Přehled

charakteristika obce

poloha nemovitosti

1,3 Rizika

1,4 Popis jednotlivých staveb

konstrukce
včetně zemních

2, Svislé konstrukce

konstrukce

tr MHD E železnice
tr dálnice/silnice l, tř

okrajová část - sídlištní zástavba
1 280 508

E autobus
tr silnice ll.,lll,tř

tr část, obsazen E voln

Lv č.5744
LV č.5743
katastrální mapa
prohlášeni vlastníka
Malý lexikon obcíCR

Obec: praha, k ú. Hloubětín, 1 280 508 obyvatel (Malý lexikon obcí CR), v místě je vybudována

infrastruktura na dostatečné úrovni, všechny i sítě. sooiení MHD s návazností na stanice metra

nemovitost se nachází v obci Praha, kat,území Hloubětín, v lokalitě se zástavbou převážně typových

domů sídliště Lehovec, v ulici Slévačská, poblíž ieií křižovatky s ulicí Kardašovská

RlzlKo
\rE Jednotka je řádně zapsána v katastru nemovitostí
\= Skutečné užívání iednotky není v rozporu s její kolaudací

\E Přístup k nemovitosti přímo z veřejné komunikace je zajištěn

RlZlKO,::]l Řižika.,šĎóiéná::š]::úrníštěňímňěmOÝit0§t'l|];nejšóů:|lil i

RlZlKO,,,..l''

\E Bez věcných břemen

\E Zástavní právo
\tr Exekuce

RlzlKO,...ii oštátlií]iirikáffi §i§óú

Základní řadový bytový dům, podsklepený, čtyři nadzemní podlaží, plochá střecha, průměrně udžovaný

Popis bytové/nebytové jednotky bytová jednotka se skládá z kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, předsíně, šatny, chodby a lodžie,

součástí bytové jednotky je právo užívání sklepní kóje umístěné v suterénu objektu, bytové jádro je

zděné, kuch.linka s el,sporákem, okna jsou plastová, dveře, plné nebo částečně prosklené, posuvné,

d|ažba (koupelna, WC, kuchyň, chodba), plovoucí podlahy (dva pokoje), PVC, štukové omítky, obklady,

bvt ie vvtápěn ústředním topením z centrálního zdroie, ktení slouží také k přípravě teplé užitkové vody

reSen l 3*1/L

Popis tech. stavu stavby bytová |ednotka užívána od roku 1990, provedena celková rekonstrukce, průměrný technický stav,

odoovídaiící době užívání

vnitřních
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9. vnitřní obkladv keramické lběžné obklady, koupelna, WC, kuch.linka

10. ielezobetonové montované s běžnÝm povrchem
,!1. 

Dveře ilné, částečně prosklené, posuvné

12,Yrala
13. Okna tleslnvá

14. rlovorrcí oodlahv. pvc. dlažba
í{ istřední

16. Elektroinstalace ;větelná

17. Bleskosvod lleskosvod
']8. Vnitřní llastové trubky
,19. 

Vnitřní kanalizace llastové potrubí

20. Vnitřní ;hvbí

21. Ohřev :entrální ohřev vodv

n, iuch,linka s el.sporákem

23. Vnitřní hygienické vybavení

24. V,ítahv

WC, umyvadlo, vana, sprchový kout

bez vÝtahu

25. Ostatní liqestoř

26. lnstalační orď, iádra tděné iádro

Jednotka: bvt č,495/2 v 1.NP PP

Cást m2

r;dlvň 11,13

lokc' 20,46

iúi(q 12.03

ac,i(Oi 12,03

.xDelna 4,52
|^ltU 1,59

rředsíň 7,37

:<J:o 3,12
yodba 2,46

lísttosti iednotkv celkem 74,71

Lodžie u iednotkv celkem 3,34



2.ocENĚNi

2, 1 Výpočet porovnávací hodnoty

3+1lL

Praha 9 - Hloubětín

3i:cvá jednotka (3+1/L), kuchyň, tři pokoje, koupelna, WC, předsíň, lodžie, sklep, zděné jádro,

; astová okna, plovoucí podlahy, dlažba, dlažba, provedena celková rekonstrukce, udžovaná,

:::ry tech,stav, ústřední topeni,S.np, výtah, v místě základni občanská vybavenost na dostatečné

_,:lni, dobrá dopravni dostupnost, spojení MHD s návazností na stanice metra

3+1lL 3 995 000

=,aha 9 - Hloubětín

3,::vá jednotka (3+1/L), kuchyň, tři pokoje, koupelna, WC, předsíň lodžie, zděné jádro, sklap,

::s:cvá okna, plovoucí podlahy, PVC, dlažba, ústřední topení, provedena rekonstrukce,

_:žlvaný stav, 4.np, výtah, v místě základní občanská vybavenost na dostatečné úrovni, dobrá

:::,avní dostupnost, spojení MHD s návazností na stanice metra, klidná lokalita

3+1lL 3 995 000

P,aha 9 - Hloubětín

3,.:vá jednotka (3+1/L), kuchyň, tři pokoje, koupelna, WC, předsíň, lodžie, sklep, zděné jádro,

:;s:cvá okna, plovoucí podlahy, koberce, dlažba, ústřední topení, provedena rekonstrukce

:.:,ednotky, udržovaný stav,4.np, výtah, v mistě základní občanská vybavenost na dostatečné

:,ri, dobrá dopravní dostupnost, spojení MHD s návaznosti na stanice metra

3+1lL 3 997 000

]e]ková užitná oceňované nemovitosti

::,ovnávací hodnota

klá cena

Hodnota koeíicientu kc stanovena na

základě srovnání jednotlivých zvolených
porovnávaných znaků

3 299 000

Hodnota koeficientu kc stanovena na

základě srovnání jednotlivých aolených
porovnávaných znaků

1.14 3 154 000

Hodnota koeíicientu kc stanovena na

základě srovnání jednotlivých zvolených
porovnávaných znaků

3 023 000

74.71

Cena po redukci

na pramen ceny

2 2 REKAP|TULACE ocENĚNí PosUzoVANÉ NEMoVlTosTl

3 159 000 Kč

3 159 000 Kč



1.zAvĚR
Jedná se o bytovou jednotku (3+1/L), v místě je občanská vybavenost na dostatečné úrovni, dobrá dopravni dostupnost,

spojení MHD s návazností na stanici metra, jedná se o klidnou lokalitu bydlení. S použitím výše uvedených postupŮ a

zohledněním jednotlivých kritérií pro hodnocení nemovitosti bylo cílem analýzy stanovit obvyklou cenu současného stavu
nemovitosti- bytové jednotky č.49512 vbudově č,p. 494, 495, 496, 497 na pozemku par,č, 566/5, 566/6, 566/7, 566/8 včetně

spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství a pozemku par.č. 566/5, 566/6, 566/7, 566/8

v kat.území Hloubětín, obec Praha, okres Hl,m.Praha.

Obvyklá cena byla stanovena takto:

abvyklá cena - současný stav

tj, slovy: tři_miliony_sto_padesá|devěLtisíc Kč

3 159 000,. Kč

Praha, 1't,června2017 znalec: ing.Fran

Praha 10

,6.ůl";;"""
*"ffi#,"i,

" W,,io.r"ffir."o,§
W.árc" nco$/

Máddožka:
ruďý po§udek jsem provedl jako znalec jmenovaný rozhodnutím
Xn**á,o sqldu v Českých Buděiovicích ze dne 25.6.1986 čj. Spr.1040/86
po zfltbďtí obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.
Zl*ďý í*or je zapsán pod poř. ó. í 165i,l7 znaleckého deniku. 6-
fu#lléa náhradu nákladú (náhnada mzdy) účtuji podle pňložené likvidace -\
ts &dě dok|adů čislo 26/17.
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Seznam příloh:

Výpis z katastru nemovitostí

Snímek katastrální mapy

Fotodokumentace nemovitosti:

Mapa oblasti:

počet stran v příloze:
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