
ZNALECK POSUDEKO CEN
číslo 759-1112018

NEMOVITÁ VEC: RodinnÝ dům. RD Trutnov
Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Trutnov, k.ú. Trutnov
Adresa nemovité věci:Huttlova 868, 54l 0l Trutnov

OBJEDNAVATEL: IKT Insolvence v. o. §.
Adresa objednavatele: Koperníkova822125,30l00 Plzeň

ZIIOTOVITEL : Ins.Ivo Ludvík
Adresa zhotovitele: Vančurova 2904,390 01 Tábor

IC: 46696997 telefon: 38125 17 16 e-mail: ivoludvik@soreta,cz
DIČ: CZ6905221752 fax:

EL OCENENI: Pro účelv insolvenčního íízení (ocenění stávaiícího §tavu) '. '
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OBVYKLÁ cnlv.t 3'498 000 Kč , | .

Stav ke dni: 1 l. 04, 201 8 Daturn rnístního šetření: 12. 02 .2016 a 01. 1 L 2017
Za přítomnosti: IUDr. Jarolína a jeho manželky; a samostatně
Počet stran: 25 stran

v Táboře, dne 11. 04.2018
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Počet vyhotovení: 2

Ing. Ivo Ludvík

Počet příloh: l0
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ilnor,,entoUuyne"ery.emovitostíproúčelyinsolvenčnihoíízeni

Snímek katastrální mapy
Místní šetření
Informace sdělené objednatelem a účastníky místního šetření

Informace z veřejných zdrojů
Odborná literatura a periodika

Výpis z KN popř. informace z KN

rutnov, V okolí rodinné domy městského typu,

SOUČASITÝ STAV BUDOUCÍ STAV
Xor. a býová zóna E prumyslovázóna

E ostatní E nákupní zóna

Přípojky: tr / tr voda tr / tr kanalizace E/ tr plyn

,rer.ivl. tr/trelektro Etelefon

)kolí : E bytová zóna Ll prĚlrnyslovazóna
E ostatní E nrákupní zóna

)řípojky: tr/Dvoda tr/trkanalizace El trplyn
leř./vl. tr/trelektro Etelefon

Dopravrrí dostupnost (do l0 minut pěšky):

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):

tr MHD
tr dálnice/silnice I. ť.

iová část - zástavba RD

E želemice E autobus
El silnice II.,III.ř.

poloha v obci:

ody tep, čerpadlem, zemni sklípek, dřevěný

domek nanáňadÍ,kotec pro psy, venkovní úpravy, porosty a pozemky za.stavéné stavbami aPoZ. ve

fčním celku. s ohledem nu úoót a druh ocenění a s ohledem na stav a hodnotu některých staveb

oceňuji RD a pozemky. Tato skutečnost bude v ocenění zohledněna.

komunikace E nezpevněná komunikace

Rizika §pojená s právním stavem nemovité věci: nejsou

NE Nemovitá věc je řádně zapsáIav katastru nemovitostí

NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouly (vznikla věc)

NE skutečné uživání stavby není v rozporu s její kolaudací
přístup k nemovité věci

Rizika spojená s umístěním nemovité věci:

NE Nemovitá věc není situována v

věcná břemena a obdobná zatíženiz
ANO Zástavni právo

Ostatní rizika: nejsou
NE Nemovitá věc není
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lndex trhu s nemovitými věcmi

§ázev znaku č. P,
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá II 0,00

poptávce
]. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož V 0,00

souěástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo iednotka se spoluvl. podílem na pozemku

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná II 0,00
území

-l. Vliv právních vztahů na prode.jnost: Bez vlivu il 0,00
5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Nemovité věci prodávané v I -0,72

insolvenčnímíizení
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výsky,tu IV 1,00

záplav
7. Hospodářsko-správnívýznam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 III 1,00

tisíc avšechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západa
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické
1okality

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území V I,02
vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Bma) v
neikratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně

9. Oběanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, služby, I 1,05
zdravotnick á zařizení, ško lské zaíízeni, po šta, bankovní (peněžní)
služby, sportovní a kulturní zaíízení ai.)

l

}

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č.
3 oceňovací vyhlášky: 

5

Index trhu Ir: Po * Pz * Ps * Pq * (1 + ) P,) :0,942
i= l

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak7 až 9 roven 1,0:

Indextrhu Ir:Po*Pz*Ps*Ps*(1 + E Pi):0,880
i-1

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenění stavby v ostatních obcích nad 2000
atel

§ázev znaku č. Pi
1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném ťunkčním I 1,00

celku
2. Převažqící zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční I 0,04

zástavba
3. Poloha pozemku v obci: Okra|ové části obce ilI _0,05

1. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: I 0,00
Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí
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5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je II -0,01
částečně dostupná občanská wbavenost obce

5. Dopravní dostupnost k pozemku:Příjezď po zpevněné komunikaci, VI 0,00
dobré parkovací možnosti

7. Osobní hromadná doprava: Zastávkaod 201 do 1000, MHD - špatná II -0,03
dostupnost centra obce

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti II 0,00
komerčního využití

9. Ob}.vatelstvo: Bezproblémové okolí II 0,00
1 0. Nezaměstnanost: Pruměmá nezaměstnanost II 0,00
1 1. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - bez vlivů II 0,00

11

Index polohy Ip: Pt * (1 + Z P,) :0,950
i:2

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č.
3 oceňovací vyhlášky:

Koeficient pp : Ir t Ip :0,895

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:

Koef,rcient pp: Ir * Ip:0,895

Zjištění zúkludní ceny stavebních pozemků pro k.ú. Trutnov

Záklaďní zjištěná cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv:609,00 Kč/m2

řnočet hodnotv

Pozemkv
Pozemek zastavěný stavbou a pozemek tvořící ftní celek. Pozemky svažité k jihu,

Ocenění
Index trhu s nemovitostmi Ir:0,880
Index polohy pozemku Ip: 0,950

Výpočet indexu cenového porovnání

Index omezujících vlivů pozemku

§ázev znaku č. Pi
1. Geometrickltvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu navylůití il 0,00
Z. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku naď 15 oÁ - il -0,02

ostatní orientace
\, Ztížené zéklaďové podmínky: Neztížené zékladové podmínky III 0"00
1. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné I 0,00

pásmo
i. Omezení užívání pozemku: Bez omezeníužíváni I 0,00
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II 0,00
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Index omezujících vlivů Io: 1 +

Celkoý index I: Ir * Io * Ip:0,880 *

Stavební pozemky zastavéné plochy a
odvozené

6

I P,:0o980
i- l

0,980 * 0,950 :0,819

nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od tóto ceny

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

l Zélkl,cena T l ^ Upr.cenaíí, ! J 2, InOeX KOCI. -: - ,, , )-Kč/m2l tlltl§X I\.,9l, .;Kčlftť

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavéná plocha a nádvoří
4 odst. 1 609,- 0,819 498,77

fyp Název Parcelní
číslo

Výměra
[m2l

Jedn. cena
rKčlm21

Cena
IKč}

§ 4 odst. 1 zastavěnáplocha a
nádvoří

St. 51 17 172 498,77 85 788,44

§ 4 odst. 1 orná půda 2656120 895 498,77 446 399,15
Stavební pozemky celkem 1 067 532187,59

Pozemky - zjištěná cena = 532 187,59 Kč

ocenění dle whláškv
JednoPodlaŽní nepodsklepená zďétá stavba RD s půdou. Část stropu nad koupelnou mírně zavlhlá,
střecha sedlová, krytina taŠková, plastová okna, podlahy z keramických dlažeb. Napojení na elektřinu
230 i 400V, voda z veřejného vodovodu, odkanalizování do veřejné kanalizace,vy.tápění a ohřev TV
v kotli nazemní plyn, deskové ocelové radiátory, krb s krbovou vložkou. Stáří 18 roků. provedenv
drobné stavební úpravy. Stavba s mírně zanedbanou údržbou.

Zatřídéní pro potřeby ocenění
Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek:
svislá nosná konstrukce:
Podsklepení:

Podkroví:
Střecha:
P o čet nadzemních p o dlaži:
kód klasifikace stavebních děl cz-cc
]rlemovitá věc je součástí pozemku

Zastavéné plochy a r}šky podlaží

§ 13, typ A
zděná
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny
I.naďz. podlaži
nemá podkroví
se šikmou nebo strmou střechou
s jedním nadzemním podlažím
111
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Obestavěný prostor

azev Obestavěný prostor
1.N.P. 626,80 m

126,46 : 126,46 m

PP : oodzemní podlaží. NP : nadzemní podlúi,Z: zastíešeni
Yázev Typ obest. nrostor
1.N.P. NP 626"80 m'
]ůda Z 126,46m"
)bestavěný prostor - celkem: 753,26 m'

Popis a hodnocení standardu
(S : standard, N: nadstandard, P : podstandard, C: nevyskYuje se,

A: přidaná konstrukc€, X: nehodnotí se)

Výpočet koeficientu trQ

10. Vnitřní o

14. Podlahv obltnÝch místností
15. Podlahv ostatních místností
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učet upravenÝch obie
ient vybavení,K<:

Výpočet opotřebení analytickou
(OP : objemový podíl zpřílohy č.

metodou

2I,K: koeficient pro úpravu obj. podílu
UP vený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, pp : přeoočítanÝ oodíl nl 1oo o/"

Konstnrkce, vybavení oP
r%1

Cást
í%1

K UP
r%l

PP
r%1

St. Ziv. Opot.
části

OpoL z
celku

l. Základy S 8,2( l00,00 1,00 8,2C 8,32 18 150 12,00 0,9984
Z. Zdivo S 21,2( l00,00 1,00 21,2( 21,52 8 100 l8,00 3,8736
}. Stropy S 7,9( 100,00 ,00 7,9( 8,02 8 80 22,5a 1,8045
1. Střecha S 7,3( 100,00 ,00 7.3c 7,41 8 l00 18,00 1,3338
5. Krfiina S 3,4C l00,00 ,00 3,4c 3,45 8 4a 45,00 7,5525
5. Klempířské konstrukce S 0,9( 100,00 ,00 0,90 0,9l 8 40 45,00 0,4095
/, Vnitřní omítky S 5,8( 100,00 00 5,8C 5,89 8 50 36,00 2,1204
3. Fasádní omítky S 2,8( l00,00 ,00 2,8c 2,84 8 40 45,00 I,2780
10. Vnitřní obklady S 2,3( l00,00 00 2,3( 2,34 8 40 45,00 1,053 0
l2. Dveře S 3,2( l00,00 00 3,2( ? r§ 8 50 36,0C 1,1 700
13. Okna S 5,2( 100,00 ,00 5,2c 5.28 8 50 36,00 1,9008
14. Podlahy obr,tných místností S 2,2( 100,00 1,00 2,2c ZrzJ l8 18 100,00 2,2300
15. Podlahy ostatních místností S 1,0( l00,00 1,00 1,00 1,02 l8 18 100,00 7,0200
16. Vl.tápění S 5,2( 80,00 1,00 4,1( l, ),) 18 30 60,00 2,5320
16. Výápění S 5,2( 20,00 1,00 1,04 1,06 8 20 40,00 0,4240
17. Elektroinstalace S 4,3( l00,00 1,00 4,3l 4,37 l8 30 60,00 2,6220
18. Bieskosvod S 0,6( 00,00 1,00 0,6( 0,61 18 30 60,0C 0,3660
19. Rozvod vody S 3,2( 00,00 1,0C 3,2( 3,25

7,93

18

18

30 60,00

90,00
1,9500

Z0. Zdrol teplé vodv S I,9( 00,00 1,00 1,9c 20 I,7370
21. Instalace plynu S 0,5( 00,0c 1,00 0,50 0,5l 18 30 60,00 0,3060
22.Kanalizace s 3,1 00.00 l,00 3,1c 3,15 l8 30 60,00 l,8900
)3. Vybavení kuchyně S 0,5( 00,00 l,00 0,5C 0,51 l8 30 60,00 0,3060
]4. Vnitřní vybavení S 4,7( 00,00 1,00 4.1 4,16 18 30 60,00 2,4960
1-5. Záchod S 0,3( 00,00 1,00 0,3( 0,30 18 30 60,00 0,1 800
]6. Ostatní S 3,4( 00,00 1,0C 3,4c 3,45 18 30 60,00 2,0700
Jpolreo§nt:

37,6 Yo

Ocenění
ZáHadní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m3]:
Koeficient vybavení stavby Ka (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (pří1. ě.20 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb K1 (příl. č.41 - dle SKP):
ZákJadní cena upravená [Kč/m3]
Plná cena: 753,26 m3 * 5 19I,60 Kč/m3
Koeficient opotřebení: (I- 37,6 % lI00)

Ocenění dle lyhlášky - zjištěná cena

=
*

*

*

2290,-
0,9850
1,0500
2,1920

Ť

5 191,60

3 910 624,62Kč
0.624
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porovnávací metoda

oceňovaná nemovitá věc
Užitná plocha: 120,00 m

Plocha I 067,00 fiÝ

Obestavěný prostor: 753,26 íf
Zastavénáplocha: l72,0O fiř

srovnatelné nemovité věci:

Název: Prodej rodinného domu 250 m2o pozemek 937 m2
Lokalita: Trutnov - Voletiny, okres Trutnov
Popis: Dvougenerační rodinný dttrn 6+2,240m2, na pozemku 937m2, v klidné části

obce Voletiny u Trutnova. Dům disponuje dvěma býovými jednotkami oddělenými
vnitřním schodištěm. Dálkové ústřední vytápění, k dispozici je i kotel na
paliva. Y přízemí domu je společný vchod a 1. býová jednotka, kde se
kuchyň společná s obývacím pokojem, pokoj, ložnice, koupelna a V/C. Do 2.
jednotky (2.n.p.)vede schodiště. Ze vstupní chodby se vchéní do kuchyně, 2 pokoj
ob;i,vacího pokoje, ložnice + šatny, koupelny, WC a půdy. V l.p.p. najde
prostorný sklep o několika místnostech. Ze sklepa je možné vyjít na
Součástí domu je zahrada se skleníkem, velká kolna a garžň. V obci je škola, škol
hřiště, zastávka MHD * autobusu, vlaková zastávkaa další. Doporučení RK : dům j
ve velmi dobrém stavu k okamžitém nastěhování, klidná lokalita se zelení, vý
cena, cla 4 km do Trutnova, vlastní garéů3Om2.

Pozemek: 937,00 m2
IJžitná plocha: 220,00 m2

Použitó koeficienty:
Kl Redukce ceny dle zdroje informací
K2 Velikosti obiektu
K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení
K5 Celkoý stav

K6 Vliv pozemku

K7 Ú v aha zpr acov atele ocenění
Cena
[Kč]

2 I99 000

Užitná plocha
tm']

220,00

Jedn. cena
Kčlm2

9 995

0,96

1,1 5

1,05

I,20

1,30

1,00

I,20
Celkoqý koef.

K6
Upravená j. cena

IKč/m']
21 68917

Zdr oj : www. sreal ity . cz

Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej rodinného domu 145 m2, pozemek 665 m2
ulice Rýchorská, Trutnov - Horní Staré Město
Nabízíme k prodeji rodinný dům s terasou, který je ve

vynikajícím stavu a nachází se v klidné části Trutnova2 (HSM),

směr Babí. Dům prošel postupně celkovou, finančně nákladnou

-8-



Pozemek:

rekonstrukcí, a to v letech 2002 a2012. Předmětem rekonstrukce

byla fasádao sťecha, komín s vložkou, oplocení, kvalitrrí okna

+žalluie(trojskla), 2x bezpečnostní vchodové dveře, podlahové

krytiny (dlažba, plov.podlaha), povrchové úpravy, koupelna +

veškeré rozvody, atd.. Dispozice: 1.NP - 2xzádveíí, chodba se

schodištěm, technická místnost (šatna), kotelna, sklípek

(4,5m2)+sklad potravin, koupelna s vanou a sprch.koutem, WC,

kuchyň s jídelním koutem, velhý ob;ývací pokoj. 2.NP - chodba +

zádveři s umyvadlem, vstup naterasu, 3 x pokoj. 3.NP - půdní

prostory. Vytápění domu je zajištěno kombinovaným kotlem se

ztfuobníkem (dřevo, pelety) nebo elektrokotlem. Y návaznosti na

dům jsou dvě zděné garéňe se vsfupem do domu, dřevěná

pergola (veŇovní sezení) a kryté park.místo. U domu je

udržovmázaltrada, za domem les plný hub, pstruhoqi potok. V

blízkosti jsou lyžařské areéiy Mladé Buky a Prkenný důl.

Výhodou jsourttzké naklady a možnost bydlení bez jalqýchkoliv

úprav.

PENB dopo sud vyhotoven, tvdíž dle zěl<ona uváděná

en. třída G.
665,00 m2

t]žitná plocha: t45,00 Ň
Použité koeíicienty:
Kl Redukce ceny dle zdroje informací

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha

K4 Provedení a vybavení

K5 Celkový stav

K6 Vlivpozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění

Jedn. cena
Kč/m2

-9-

0,90

1,00

1,00

1,10

1,15

1,00

1,00
Celkový koef.

Kc
Cena
IKč]

Z&oj: www.sreality.cz

Užitná plocha
[m']

Upravená i. cena
IKč/m']

-
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Název:
Lokalita:
Popis:

Pro komunikaci uvídějte evidenční číslo zakazky N58904.
Pozemek: 220,00 íď
íJžitnáplocha: 220,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce ceny dle zdroje informací
K2 Velikosti objektu

K3 Poloha

K4 Provedení a vybavení
K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úv aha zpracov atele ocenění
Cena
IKč]

4 590 000

Prodej rodinného domu 360 m2, pozemek 220 m2
Trutnov, okres Trutnov
Nabízíme k prodeji rodinný dům se zavedenou restaurací a 3 býovými jednotkami
Objekt objekt se dá polňitjak k trvalému bydlení, tak k podnikání, nachéní se
centru okresního města. Rodinný dům je volně stojící, v l.NP je restaurace
kompletně zařízená, se sociálním zánemím, sklady, menší byt 1+1 s WC a sprc
koutem, ve2. a3. NP jsou mezonetové byty 4+kk s terasou a 3+kk s nadstandardními
prvky, kompletně vybavené. Součástí domu je garáž,u domu pak přístřešek na auto
kůlna. v současné době je dům využíván jako rodinný penzion se za
klientelou. V případě prodeje je možné tuto klientelu převzít. V ceně nemovitosti i
kompletně zaíízená restaurace a kompletně vybavený byt 4+kk, kuchyňské linky
býech 3+kk a 1+1. Číslo zakazky je 58904 Tř. energ, náiočnosti budovy G

Užitná plocha Jedn. cena
[rn'] Kč/m2
220,00 20 864

0,89

1,10

1,00

I,07

I,12

1,00

1,09
Celkový koef.

K6
I,28

Upravená j. cena
[rč/m2]
26 681

Zdr oj : www. sreal ity .cz

Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej rodinného domu 133 m2, pozemek 1376 m2
Nad Strží, Trutnov - Volanov
Nabízíme velice pěkný, prostorný, moderní a prakticlqý rodinný dům,
stojící bungalov 4+kk se zallradou, garéňi a perfektním krytým bazénemna
kteý je vytápěn až do 32 st. tepelným čerpadlem. Dům je kolaudovaný v r. 2008
pozemku 1376 m2.Interiéru dominuje velký obytný prostor spojený s kuchyní
jídelnou a východem na jižní zastřešenou terasu. V domě jsou 2 toalety a j
koupelna. Střecha domu vytváíí přirozeně krýý prostor před deštěm a v létě úkryt
stín před přímým sluncem. Díky tomu je zde perfektní posezení u grilu nebo jen tak
odpočinku, viz foto.

O teplo v domě se nemusíte téměř vůbec starat, v celém domě je inteligent
podlahové vytápění. Kompletní l}daje na topení a proyoz domu činí cca 4 tis.
měsíČně. Každá místnost má svou regulaci a termostat, volíte si pouze teplotu, j

-10_



právě požadujete. Nízké qidaje na výálpértt a provoz byly při
hlavním požadavkem majitele. Dům je nadstandardně zateplen
fasádního polystyrenu. Navíc je obývací pokoj vybaven krbem
zpříjemní chladné zímni dny a vytopí hlavní obytné části.

tvorbě pro
vrstvou 20 c

a žiqi oheň

Majitel od základu tento rok rekonstruoval ložnici, kuchyni a koupelnu
přes 800 tis. Kč a vše má nyní luxusttt dízajn spojený s praktičností a funkčností
Kuchyně je kompletně vybavena značkovými spotřebiči a v koupelně se vyj
prostorný sprchový kout.

Zalvada je již vzrostlá. Je na ní množství krásných dřevin a keřů. Díky tomu je
pozemku soukromí a není sem odnikud vidět. Bezpečnost v době
majitel vyrešil IP kamerovým systémem, ke kterému se můžete připojit a k
odkudkoliv. Příjezdová cesta je zpevněná asfaltová. K domu vjedete automat.
na dálk. ovladač. Ulice Nad strží je slepá, pohyb vozidel je zde díky tomu minimální
Sousedské vďahy hodnotí majitel jako velmi klidné, bezproblémové a
Centrum Trutnova je vzdáleno asi 2 km. Koupi považuje naše kancelétř zavy
investici díky stavu, ideální velikosti a lokalitě.

I376,00 fiť
133,00 m2

Pozemek:
Užitná plocha:
Použité koeficienty:
Kl Redukce ceny dle zdroje informací

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha
K4 Provedení a lybavení
K5 Celkoý stav

K6 Vliv pozemku

K7 Ú v aha zpracov atele o cenění
Cena
IKč]

6 250 000

Název:
Lokalita:
Popis:

Užitná plocha Jedn. cena
[-'] Kčlmz
133,00 46 992

0,96

1,00

1,00

0,90

0,89

0,95

1,00
Celkový koef.

Kc
0,73

Upravená i. cena
IKč/m']
34328

Prodej rodinného domu 2t6 m2, pozemek 1934 m2
ulice Topolová, Trutnov
Zprostředkujeme Vám možný prodej domu před kolaudací,kteý se nachází ve
Trutnov - Nové Dvory.

Jedná se o podkrovní RD 5+1 s garáží o ploše 216 m2 a terasou 9 m2. Dům stojí
pozemku o velikosti 1934 m2. Při výstavbě domu byly použity kvalitní materíály
Obvodové nosné zdivo z cihelných bloků Supertherm 36,5 P + D. V domě se

3 koupelny. Vytápění domuje pomocí tepelného čerpadla. Podlahové výápění a
příprava pro krb. Dům je dále vybaven předokenními roletami a centrální
r,ysavačem. V celém domě je na podlahách kvalitní keramická dlažba a
podlaha. PENB bude aktualizovámpo jeho lypracování.

Zdr oj : www. sreal ity .cz
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Okolí je lemováno krásnou přírodou a hlubokými lesy s výhledem na Sněžku.
zžtr ov eň nedaleko centra mě sta.

Možno financovat hypotečním úvěrem, ktery pomfieme rychle abezplatné vyřídit.
Pozemek: I934,00 m2

IJžitnáplocha: 150,00 m2

Použité koeficienty:
Kl Redukce ceny dle zdroje informací

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Ú v aha zpracoy atele o cenění
Cena
[Kč]

6 500 000

0,95

1,00

0,96

0,95

0,95

0,92

Užitná plocha
[m']
150,00

1,05
Jedn. cena Celkový koef. Upravená i. cena

Kělmz K6 [Kč/m2]
43 333 0,80 34 454

Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej vily 310 m2,pozemekl,264m2
Osiková, Trutnov - Dolní Předměstí
Dovolujeme si Vám nabídnout kvalitní, nadstandardně a moderně vybavenou
rodinnou vilu ve vyhledávané lokalitě Nové Dvory. Umístěna je v již stabilizované
novó vilové zástavbě blízko lesa, s qihledem na Krkonoše. Dispozice: v píízemi
prostorné zádveíi, hala se schodišti, jídelna s kuchyňským koutem s moderně
r,ybavenou kuchyňskou linkou se spotřebiči, volně navazující na oblivací pokoj.
dveře na venkovní terasu, samostatné WC se sprchou, spiž a prostory sloužící k
relaxaci - luxusní vnitřní bazén s protiproudem 6 x 3 m a výstupem přes venkovni
terasu do pečlivě udržované zaltady. V prostoru bazénuje vestavěna sauna. V
přízemí je situována prostorná dvojgaréů, která je součástí domu a umožňuje ukládal
i zahradní techniku, z garéňeje přístupná ďomácí dílna se samostatn;ým vstupem do

zaltrady. V patře se nacházíhala,Iožnice, dětský pokoj, pracovna, prostorná koupelna
s centrální vanou, sprchovým koutem amalým balkonem, samostatné WC s bidetem.
komora. Zpatra jsouřešeny i vstupy do půdních prostoru domu. Dům je z velké části
podsklepen a v suterénu jsou prostory vhodné k využití i jako plnohodnotné fitness.

apod., skladování potravin. Užítná plocha domu je 310 m2. Rozlehlý oplocený
pozemek vYměry 1264 m2 poskytuje dostatek soukromí přílůívání okrasné zaIT ady

se vzrostlými stromy, keři a velkým skleníkem. Dům je modemě a kvalitně rybaven
v nadstandardním provedení, centráIní vysavač, eI. zabezpečení, wi-fi, SAT TV,
vjezdová brána a garáůová vrata s pohonem na dálkové ovládání, atd. Podlahové
krytiny dlažby a plovoucí podlahy, vy.tápění domu a ohŤev vody včetně v bazénu je

zajištěno plynovými kotli, zčásti je podlahové vytápění doplněné radiátory. Dům je

napojen na veškeré inženýrské sítě - plyn,kanalizace, elektřina, voda. Dům byJ

realizován podle individuálního architektonického návrhu. Lokalita Nové Dvory
splňuje požadavky na moderní a klidné bydlení v přírodě, přitom centrum města je

vzdáIeno polJze 1,5 km, v bezprostředním okolí lesy, louky, v}letní restaurace

Dvoračka s příjemným posezením asi 300 m. V zimě je možné vylžívat oblíbenť
Iyžařské trasy, v létě cykloturistika a další sportovní aktivity na dosah. Krkonoše -

Zdr oj : www. sreal iqr .cz
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Pec pod
úspomá.

Pozemek:
Užitná plocha:
Použité koeficienty:

Sněžkou 24 kín.

I264,00 m2
260,00 m2

Užitná 4locha
[m'l

Klasifikačni tŤídaenergetické

Kl Redukce ceny dle zdroje informaci

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Uvaha zpracovatele
Cena
[Kč]

9 950 000

Jedn. cena
Kč/m2

38 269

0,95

I,I2
0,96

0,95

0,95

0,95

1,00
Celkový koef.

K6
0,88

Upravená j. cena
IKč/m2]
33 514

Z&oi: www.sreality.cz

Minimální jednotková porovnávací cena
Průměmá j ednotková porovnávací cena

21 689 Kč/m

Maximální i ednotková oorovnávací cena
29 168 Kč/m2
34 454Kělm2

porovnávací hodnota
věcná hodnota

3 500 160 Kč
2 972 417 Kč

532 188 Kčztoho hodnota

komentář ke stanovení výsledné ce
S ohledem na stav oceňovaných nemovitostí, nabídku nemovitostí na relevantním trhu a nastavení
tržního sentimentu stano.,uji obvyklou cenu oceňovaných nemovitostí tak, jak je uvedena níže:
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Obvyklá cena
3 498 000 Kč

sl : Třimilionvětvřistadevadesátosmtisíc kč
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.9.5

V Táboře 11.04.2018

Ing. Ivo Ludvík
Vančurova 2904
390 01 Tábor
telefon: 38I25 I7 16

e-mail : ivoludvik@soreta.cz

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. ě, 7 59-1ll20l8 znaleckého deníku.

Znalečné a niáhradu nákladů účtuji dokladem č.Fa759-1Il20I8.
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1:\

)i i+:,1,.'1|l| š"ij,i o.u \.+iti:\,/ Š .:,
\.; --ť. \*,]!1-/ ,,3\. oj.!
', ,i,,, "§ ..,;.' i,')_.'

'|1,r,lr,",.1;1,r,t'_.ř

1{1

Znalecká
doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. I0. 1997, čj. Spr I454l97, pro
základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro

nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné.
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