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Počet lyhotovení: 2

Ing. Ivo Ludvft
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Počet příloh: 19



úkol
Stanovení oblyklé ceny nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

a ocenenr
Oceněni podle cenového předpisu
Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF ě. 44112013 Sb, v
aktuálním znění, kterou se prováděj í některá ustanovení zákona ě. I5I/I997 Sb., o oceňování
majetku.

Obryklá cena (tržní hodnota, obecná cena)
Dle zákona č. 15IlI997 Sb., o oceňování majetku - se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by
byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při posk1,,tování stejné nebo
obdobné služby v oblyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny
okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlir,y mimořádných okolností
trhu, osobních poměru prodávajícího nebo kupuj ícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými
okolnostmi se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či
j iných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní
vňahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zv|ášítti oblibou se rozumi zvláštní hodnota přikládaná
majetku nebo službě vyplýwaj ící z osobního vZahu k nim. Obvyklá cena rryjadřuje hodnotu věci a
určí se porovnáním.

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tržní hodnota - "odhadovaná
ěástka, za kterou by měl b;ýt majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivŮ mezi
dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném pruzkumu trhu, na němž účastníci
jednají informované, rozvážné a bez nátlaku. "

Stanovení tržní hodnoty
Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně pouŽitelné v souČasných
ekonomických podmínkách v ČR a nej lópe vystihujíc současnou hodnotu majetku. Ta je velmi
proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního
hospodařství, stabilizace finanční politiky a soukomého podnikání. Použití metod a způsob
stanovení tržní hodnotyje také ovlivněn i účelem, pro ktery se tržní hodnota majetku zjišťuje.

Pro odhad tržní hodnoty se používají §to oceňovaci metod1,:

Metoda věcné hodnoty
Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena l,ěci snižená o pňměŤené opotřebení odpovídající
opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzit1, použír,ání, Cena reprodukční je cena, za kterou
by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou r,ěc pořidit r době ocenění. bez odpočtu
opořebení.

Metoda výnosová
Tato metodaje založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relat:r nlb,o rizika investice",
Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterouje nutntr Fi .:::or ené Úrokové sazbě uložit,
aby úroky z této jistiny byty stejnéjako čistý výnos z nemolité r ěc:.

Metoda porovnávací (komparativni, srovnávací)
Metoda je založena na porormání pŤedmětné nemovité věci s obdob:r::-:. ',:_ :ciž cenl,byly v nedávné

minulosti na trhu realizovány, jsou známé aze ziskané informace': ::ř_: ',r hodnotit jak hodnotu



j::]loíné Sta\-b\, či Souboru Sta§eb. tak hodnotu pozemku.

\'. pis z KN popř. informace z KN
Srumek katastrální mapy
\íistni šetření
Informace sdělené objednatelem a účastníky místního šeťení
Informace z veřejných zdrojů
Odbomá literatura a periodika

\emovitosti se nachází na okraji obce Lovosice v lokalitě novostaveb rodinných domů.

SOUČASNÝ STAV Bt]DoUCi STAV
3ko]i: E byová zóna tr průmyslová zóna

D ostatní E nákupní zóna
Připojky: El /Evoda B lBkanallzace El/trpllm
iei.]vl. E] / tr elektro tr telefon

]kolí : E byová zóna E průmyslová zóna
n ostatní E nákupní zóna

Přípojky: E/Evoda E / E kanalizace tr /trplyn
veř./vl. tr / D elektro D telefon

Dopravní dostupnost (do l0 minut pěšky):

Dopmvní dostupnost (do 10 minut autem):
poloha v obci:

tr MHD E želemice
tr dálnice/sihice I. tř.

E autobus
tr silnice II., I.ť.

část - zástavba RD

Rodinný dúm, gataž, přístřešek, koina s výběhem pro psa, buén, venkovní úprar,y, porosty,
pozemky zastavěné stavbami a ve funkčním celku.

Rizika spojená s umístěním nemovité věcir nej§ou
Nemovitá věc není situována v zálplavovém lúzemi

\-ěcná břemena a obdobná zatížení:
A\O Zástavní právo
_{\O Exekuce

ostatní rizika:
Nemovitá věc není pronajimána

_\\O Stavbv dlouhou dobu neuživané

komunikace E nezpevněná komunikace

ls

§pojená s právním §tavem nemovité věci: nejsou
Nemovitá věc je řádně zapsáLrra v katastru nemovitostí
Stav stavby umožňuje podpis zástavní smloulry (vznikla věc)
Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací

k nemovité věci z veíeiné komunikace

RIZIKA



l.RD - LV 70t3 aLY 4742

1.1. Věcná hodnota staveb
1 .1 . 1 . Ocenění dle vyhlášky

1.2. Ilodnota pozemků
1.2.1. Pozemky

2.1t2poz.,LV 4743

2.1. Hodnota pozemků
-- -Z.t.t.Pozemek 

v podílovém spoluvlastnictví

3.Bez za:í azení do částí

3.1. Porovnávaci hodnota
3,1 .1 . Porovnávací metoda

Zjštění základní ceny stavebních pozemků pro k,ú, Lovosice

Zálďadní 4išténácena stavebního pozemku obce okesu ZCv = 1 182,00 Kč/m2

Koeficienty obce
Název koeficientu 0,95

0,85

1,00

1,00

1,00

1,00

Ó1 , V"l,k*t obce Nad 5000 obyratel

Ó.H".pJář;k""prár,níqýznáoqcelOUc;,sn9e|e_]:O]:1':'_*U

I
III

"" 5';Óň;;";ň;iň." u án",""r, Praha-východ, Praha,západ a

katastrální územi lázeňských míst typu D

O:. Páiorru oU.": Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a
"- 

"t.oj";rZ 
t"astrání uzemí sousedí s nevy,jmenovanou obcí

velikósti nad 5000 obyvatel

o+. Ť""ir"i"tá i"frastrukiura v obci: V obci je elektřina, vodovod,

kanalizace a plyn
O5.'D";;;;;i;ďúžnost obce: V obci je městská hromadná doprava

popřípadě příměstská doprava

06.obóanskávybavenostvobci:Komplexnívybav.enost(obchod,"" 
.iř-W.la.";otnická zařizení, škola a školské zařízení, pošta,

ňk.];"d#;í) služby. Sportovní a kultumi zaiizení a1,\

Zžk|adni zjištěná cena sravebního pozemku:

ZC __ ZCv * 9, * §, * ór1 oo * os * oo = 954,00 Kč/m2

1. RD - LV 7013 aLY 4742

1.1. Věcná hodnota staveb

1.1.1. oceněni dle whlášl§v 
zděná stavba RD s obyným podkror,ím, 

^ 

Zd.ii o pravděpodobně
JednopodlaŽní nepodsklepeni. -, 1 tŤ^_^:^^í _^.|-|Ztřin,t ?i0 i JOOV. voda z veřejného
:i#ff,:X'&:HJ:§ffi:'ňfi§ň tňJ,,,u""únri* 230 i ]00v, voda z veřejného

vodovodu, odkanalizování do veřejné kanalliace, napojeni na rozr-od zemního plynu, vltápění

podlahové a radiátory.s koil# n"l"lrlllr pry, a"pincne ieplovzausnjm krbem. ohřev TV v pllr rovém

kotli, okna plastouu . ,"o,u"n,rl'ii;;5i,il'i;dláy " 
Éru.i"te aražbl a plo,ouci podlahY, schodiŠtě
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::er ěné. dvě samostatné koupelny s WC. Stáří stavby 11
z"redbanou údržbou.

roků. stavba delší dobu neťívaná s mímě

Zatřídění pro potřeby ocenění
Rodirutý dům, rekreační chalupa nebo domek:
sr islá nosná konstrukce:
Podsklepení:

P.-rdkovi:

S:iecha:
?.lčet nadzemních podlaží:
(.id klasifikace stavebních děl cz-cc
\emovitá věc je součástí pozemku

Zastavěné p|ochy a výšky podlaží

§ 13,typA
zděná
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny
Lnadz. podlaží
má podkroví nad 2l3 zastavéné plochy 1,nadz.
podlaži
se šikmou nebo strmou střechou
s jedním nadzemním podlažím
111

Obestavěný prostor

PP- NP: nadzemní
\ázev

? ldkoví
,|]esta\, - celkem:

Popis a hodnocení konstrukcí a lybavení
S - standard, N: nadstandard, P: podstandard, C: nevyskytuje se,

konstrukce, x = nehodnotí se
R!rnStrukce

'1. Zdivo

-:. Střecha

6, Kl

, azel'

-, Vnitřní
é konstrukce



. Fasádní S 100

9. Vnější obklady S 100

10. Vnitřní obklady keramické obklady N 100

11. Schody S 100

12. Dveře S 100

13. Okna plastová s izolačním dvojsklem N 100

14. Podlahy oby,tných íru§!!g!!i plovoucí podlaha N 100

15. Podlahy ostatních místností S 100

16. Vl,tápění S 100

17. Elektroinstalace S 100

18. Bleskosvod C 100

19. Rozvod vody S 100

20. Zdroj teplé vody S 100

21. Instalace plynu C 100

22. Kanalizac,e S 100

23. Vybavení kuchyně ",lektrický sporák se sklokeramickou
deskou

N 100

24. Vnitřní r,rybavení S 100

25.Záchod S 100

26. Ostatní ďomácí telefon N 100

Výpočet koeficientu Kl
Konstrukce, vybavení )bj. podíl [%] část

I%l

Koef. Upravený
obi. podíl

1. Základy S 8,20 100 1,00 8,20

2. Zdivo S 21,20 100 1,00 2I,20

3. Stropy S 7,90 100 1,00 7,90

4, Střecha S
,I,30 100 1,00 7,30

5. Krytina S 3,40 100 1,00 3,40

6. Klempířské konstrukce N 0,90 100 1,54 I,39

7. Vnitřní omítky S 5,80 100 1,00 5,80

8. Fasádní omítky S 2,80 100 1,00 2,80

9. Vněiší obklady S 0,50 100 1,00 0,50

10. Vnitřní obklady N 2,30 100 1,54 3,54

1 1 . Schody S 1,00 100 1,00 1,00

12, Dveře S 1ro 100 1,00 3,20

13. Okna N §?n 100 I,54 8,01

14. Podlahy obytných místností N ))o 100 1,54 1 1o

15. Podlahy ostatnich místnosti S 1,00 100 1,00 1,00

16. V}tápění S § .)o 100 1,00 5,20

17. Elekíoinstalace S 4,30 100 1,00 4,30

18. Bleskosvod C 0,60 100 0,00 0,00

19. Rozvod vody S 3,20 100 1,00 3,20

Z0. Zdíol teplé vody S 1,90 100 1,00 1,90

21 . lnstalace plynu C 0,50 100 0,00 0,00

22. Kanalizace S 3,10 100 1,00 3,10

23. Vybavení kuchl,ně N 0,50 100 1,54 0,7,7



"1, Vnitřní S 4.10 100 1.00 4.10
. Záchod S 0,30 100 1,00 0,30

]6. Ostatní N 3,40 100 1,54 5,24
Součet emo 106,74

Koefi cient vybavení I(+: 1,0674

Ocenění
ZáHadni cena (dle příl, č, 11) [Kěim3]:
Koeficient vlužití podkroví (dle příl. č. 1 1):

Koeficient vybavení stavby Kl (dle výpočtu):
Polohoqi koeficient Ks (příl. č. 20 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP):
Zžktadní cena upravená [Kč/m3]

Plná cena: 721,'10 m3 * 6 000,97 Kčlm3

Výpočet opotřebení lineární netodou
Staří (S): 12 roků
Předpokládaná další životnost eDŽ): 88 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků
Opotřebení: 100 % * S l PCŽ = 10O Y6 * 12 l 10O = 12,0 %

Koeficient opotřebení: (1- 12,0 % / 100)

Ocenění d|e lyhlášky - zjištěná cena

1.2. Hodnota pozemků

1.2.1. Pozemky

1.2.1.1. pozemkv

Pozemek zastavěný stavbou a pozemek tvořící íční celek. Bez zvl. vlivů.

Oceněni

lndex trhu s nemovitými věcmi

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka nižší než
nabídka

]. Vlastnické váahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož V
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo iednotka se sooluvl,

2290,-
1,1200
1,0674
1,0000
2,1920

6 000,97

4 330 900,05 Kč

0.880

3 811 192,04 Kč

-0,02

0,00

iázev znaku č. Pi

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

-l. Vliv právních vztahů na prodeinost: Bez vlilu II 0"00
5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Nemovitost prodávána v I -0,20

insolvenčním řízeni
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpeěím výskltu IV 1,00

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem oblvatel nad 5 III 1,00
tisíc a všechny obce v okr, Praha - východ, Ptaha - západ a
katastrální území lázeňských míst tvDu D) nebo oblíbené turistické

-7 -



. Poloha obce: Neq,jmenovaná obec o velikosti nad 5000 oblvatel a VI 1,00

obec,jejíž katas ffálni územi sousedí s nevyjmenovanou obcí
velikosti nad 5000 obyvatel - pro tento typ oceněníje hodnota znaku
rorma 1.0

. Óbčanská vybavenost obce: Komplexní lrybavenost (obchod, služby, I 1,00

zďravotnická zaíízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní)

služby, sportovní a kultumí zaíizeni q.) - plo tento typ ocenění je
hodnota znaku rovna 1,0

Index hhu

ocenenl hodnota znaku rovna 1.0

5

Ir=Po*Pz*Ps*Pq*(1 + 

' 
Pr:0,780

i-l

Index polohy pozemku

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

Index polohy

1l

Ip=Pt*(1 +>P)-0,940
i=2

o

Název znaku č.B
t . O-h a ,ie"l užití stavby: Druh hlavní stavby v j ednotném funkčním I 1 ,00

celku
L Preružuii"i rástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční I 0,04

zástavba
3. Poloha pozemku v obci: Okrajové č!!1L9!99 n -0,05

0,004. Možnost napojení pozemku na inženpské sítě, které má obec: I

Pozemek lze napojit na všec

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci není III -0,02

dostupná žiádná oběanská vybave
6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, VI 0,00

dobré parkovací možnosti
7. Osobni hro*udná doprava: Zastávka od201 do 1000, MHD - špatná II -0,02

doslupnost centra obce
8Jolohu po""-ku z hlediska komerční v},užitelnosti: Bez možnosti II 0,00

komerčního využití
9. Obl,vatelstvo: Bezproblémové okolí il 0,00

10, Nezaměstnanost: Vyšší než je prumq r 34 I -0,01

11. Vliw ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez zvl. vlivů II 0,00

Výpočet indexu cenového porovnání

Index omezujících vlivů pozemku

ázev zlaktl č. Pi

tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlilu na II 0.00

Suažitort po"e.k, a expozice,. Svažitost terénu pozemku do 15 7o IV 0,00

-8-



3 . Ztížené základové podmíŇy: Neáížené základové podmínky III 0,00
-l, Chráněná územi a ochrarrrrá pásma: Mimo chráněné území a ochranné I 0,00

pásmo
, Omezení lžíváni pozemku: Bez omezení užívání I 0,00

6, Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II 0,00

.:.; er omezujících vlivů
6

Io:1 + ) Pi:1,000

Celkorý index I = Ir * Io * Ip: 0,780 * 1,000 * 0,940 = 0,733

Stal,ební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny
odr ozené

Piehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

1.2.1.2. Twalé porosty smíšené

Smíšené trwalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné rély a okrasných rostlin oceněné
zjednodušeným způsobem: § 47

CeLkor,á cena
Celkor á

C e 1kor,á

L ena

5%oZ
cena smíšeného

Tn alé porosty smíšené - zjištěná cena
1.2.1.1. Pozemky:

Pozemky - zjištěná cena

Index Koef. U-P-'::'l"

§ 4 odst. l - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
4 odst. 1 954,- 0.733

Ilp Název Parcelní
číslo

Výměra Jedn. cena
t.'l IKč/m1

Cena
tKčl

5( -{ odst. 1 omá půda 1850/8 812 699,28 567 815.36
§ 4 odst. 1 zastavěnáplocha a 1850/20 129 699,28 90207,12

nádvoří
§ -{ odst. 1 zastavěná plocha a 1850124 40 699,28 27 971,20

nádvoří
§ -1 odst. 1

Ý"*brí D"*.k

I850l25 699,28zastavěná plocha a
nádvoří
,, cerkem

43

1024

30 069,04

716 062,72

716 062.72

_9-

13 635,96 Kč



2.112poz.-LV 4743

2.1. Hodnota pozemků

2.1.1. Pozemek v podilovém spoluvlastnictví
poilrrret ,ra ne.z .e rrachází pravděpodobně společná jímka s kanalizačním čerpadlem.

Ocenění

lndex trhu s nemovit_funi věcmi

5

Index trhu Ir : Po * Pl * Ps x P9 x (1 + 

' 
P)=0,780

i=1

Index polohy pozemku

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

Název znaku č. Pi

l_ Sit*"" 
"" 

dírčí", trhu s nemoviqfoni věcmi: Poptávka nižší než I -0,02

nabídka
Z, Vlurtni"ke urtorry: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož V 0,00

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

3, Z.ě"y rl ok"lí , vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná II 0,00

území
4. Vliv právních váahů na prodejnost: Bez vlivu il 0,00

r OsUtni ,r.,"u"aené: Vlivy snižující cenu - Nemovitost prodávána v I -0,20

insolvenčním řízení
T. Pwodňové riziko; Zóna se zurcdbatelným nebezpečím výskytu IV 1,00

záplav
7. Hospodářsko- správni výnlam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5

tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha , západ a

katastrální :územiliu:eňslqch míst typu D) nebo oblíbené turistické
lokalitv - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0

n 1,00

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a

obec, j ej íž katas íráIli územi sousedí s nelryj menovanou obcí
velikosti nad 5000 obyvatel - pro tento typ ocenění je hodnota znaku
rovna l .0

vI 1,00

l. OtOanska vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, služby,
zdíavotnická zaŤízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní)

služby, sportovní a kultumí zŇzení aj.) - pro tento typ ocenění je

hodnota znaku rovna l .0

1,00I

Název znaku č. Pi
ednotném funkěním I 1,00

celku

'Tř.r"žují"í 
árt"rb" , ok"lí pozemku a životní prosďedí: Rezidenční I 0,04

zásíavba
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: }. í..žnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 0,00
?lzenek lze it na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí

,,t:čanská r,ybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci není III -n n)
:ostupná žádná občanská v obci

)r_lDrá\ ní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, VI 0,00
:o bré vací možnosti

- r_t:gl§nf hromadná doprava: Zastávka od201 do 1000,MHD špatná II -0,02
centra obce

?,.l.-,ha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 0,00
..:lnerčního
:,. r atelstvo: okolí 0.00
\ 3z3městnanost: Vvšší než

0,00

.:.::r polohy
1l

Ip=Pt*(1 +rPl):0,940
i=2

\ \ počet indexu cenového porovnání

::r ..mezujicich vlivů pozemku

c.
,,-:.,,netricki tvar a velikost : Tvar bez vlilu na 0.00

- S,.:zitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % IV
,. aainé - ostatni orientace

0,00

: Nežížené základové 0.00
- _ ::-ená území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné 0,00

_' :-:zení užír áni : Bez omezení uživéni 0.00
. s:::lí neul,edené: Bez dalších vlivů

il

II

Pi
II

n

II

( elkorí index I = Ir * Io * Ip- 0,780 * 1,000 * 0,940 = 01733

't.ar ebni pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny
:.lr,_rzené

].: 3. použitých jednotkoqých cen stavebních pozemkŮ

ZákJ. cena
Index Koef. Upr. cena

§ 4 odst 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří

, ::,,: lrlezujícich vlivů
6

Io-1+žPl:1,000

-11

954.- 0.733

i

ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez

: .. jst. 1



3.Bezzařazení do částí

3.1. Porovnávací hodnota

Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej rodinného domu 200 m2, pozemek 1 002 m2
Lovosice, okres Litoměřice
Nabízíme dvougenerační dům v blízkosti cca lkm nájezdu na dálnici D8, přesto j
vše v naprostém soukomí. Dálnice je kousek od obce, všeje tak, že dálnice

Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena
číslo t*'l IKč/m'l

Cena
IKě]

§ 4 odst. 1 ostatní plocha 1850/10 9 699,28 6293,52
Stavební pozemek celkem 9 6293,32

Pozemek v podílovém spoluvlastnictvi - zjištěná cena = 6293,52 Kč

oceňovaná nemovitá věc
Užitná plocha:
Obestavěný prostor:
Zastavěná plocha:

210,00
721,70 m3

I29,0O m2
1 033.00 m2

srovnatelné nemovité věci:

Název: Prodej rodinného domu 200 m2, pozemek793 m2
Lokalita: Terezínská,Lovosice
Popis: Nabízíme Várn ke koupi rodinný dům v osobním vlastnictví k rekonstrukci. Dům

nacháai ve východní části města Lovosice v ulici Terezínskí. V přízemí jsou
ob},tné místnosti a dále koupelna, kuchyň a předsíň. V prvním patře do kterého vedo
točité schody j sou také tři místnosti a koupelna, kuchyň a velká předsíň z které se
jít na zasklenou verandu která má krásný výhled. K domu nileži zahrada která
přimo za domem, Na této zahradě jsou postaveny dvě kolny a garáž na dvě auta
které se vjíždí ze spodní příjezdové cesty. Za příjezdovou cestou je velká
kterátaké néieží k domu. Celý dům je podsklepen a lze ho vyržít i pro dvě rodiny.
domě jsou nová plastová okna. V okolí se nachází veškerá občanská lybavenost.

Pozemek: 793,00 m2

Užitná plocha: 200,00 m2

Použité koeíicienty:
Kl Redukce ceny dle zdroje informací

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha

K4 Provedení a vybavení
K5 Celkoqý, stav

K6 Vliv pozemku

K7 Uvaha zpracovalele ocenění
Užitná plocha

t-1
Cena
[Kč]

1 500 000

Jedn. cena
KělfiÝ

7 500

1,00

1,00

1,00

1,25

1,30

1,00

1,30
Celkový koef.

Kc
11

Upravená j. cena
IKč/m']
15 844200.00

Zdroj : www.sreality.cz
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neruší. při \,"Týjezdu najíždíte na D8, takže v Praze jste za do 40 minut. Obchod Lidl - 1

km. Dům je udržovaný ve velice klidné části. Dům s uzavřenou zahradou p
kompletně zařízený otevřený zahradní domek a velklftn bazénem, soukomí u
zaručeno.Cihlový rodinrrý dům je kompletně podsklepený s technick;foni
Dvoupodlažní dům o dispozici 8+2 Vrám nabídne bydlení s veškeqým komfortem.
pňzemí domu se nachiizí byt o velikosti cca 110m2. V paťe se nachází druhý byt
140m2 a velkou verandou - balkonem. Celý dům je od podlah, až po ko
zrekonstruován a zaleplen. Půdní prostor je možné vyrržít pro další prostory
bydlení. Zahrada je vybavena velkým otevřeným zahradním domkem s
velkým bazénem, udírnou a domečkem na nářadí či umístění pro domácí mazlíčky
domek se zázemimprobazén. Samozřejmostí jsou 3 gariáže a místo pro strání ve dvo
min. 3x velké auto, a také před domem. Dům nabízí pohodlné bydlení v kli
lokalitě s veškerou oběanskou r,ybaveností včetně školky, školy a obchodů.
Vám poskytneme bližší informace. Dálnice je vzdálena kousek od obce, všeje tak,
dálnice naprosto neruší, při výjezdu najiždíte na D8, takže v Praze jste
max4Omin,Výbomá doprawí dostupnost autem, autobusem i vlakem. V
lokalita s možností tekreace i trvalého bydlení. Voda je obecní i ze studny
Kanalizace je připojena na obecní přípojku. Topení je nové a kompletně zažizeno
připojeno na nový plynový kotel. Nutno vidět.V případě, že mánrre mail či
hovor voláme v co nejbližším možném termínu zpět.

Pozemek: 1 002,00 m2
t žitná plocha: 200,00 m2

Použité koeficienty:
K ] Redukce ceny dle zdroje informací
J \-elikosti objektu

:.,_1 Poloha
Ň] Provedení a vybavení
i5 Celkorí- stav

i{ó \'lii, pozemku
i- L-r aha zpracovatele ocenění

Cena
IKč]

Užitná plocha
t-']

200.00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
Celkový koef.Jedn. cena

Kělm2
17 500

Upravená j. cena
[Kč/m']
17 500

Kc
1.00

\ ázer :

L,,kalita:
P,:,p is:

trodej rodinného domu 84 m2, pozemek7{l m2
Svehlov4 Lovosice
Prodáme novostavbu zděného nízkoenergetického rodirrrrého domu v 1

Lovosice - Nový Holoubkov. Jednopodlažní dům je o velikosti 3+1 se zastavěno
plochou 107,07 m2, s užitnou plochou 84,69 m2, Součástí nemovitosti a
kupní cenyje pozemek o velikosti '141 m2. Dispozice domu je řešena: vstupní
l-elký obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou, koupelna, samostatná
jedna větší místnost využitelní jako ložnice, 1 menší místnost_např. dětský poko
technická místnost se zařízenim na v}.tápěni-ohřev vody. Více na přilo
půdorysu ve fotogalerii.

Venkovní část domu je vybavena komplet oplocením r,četně parkovacího stáni
posezení za domem ze zinnkové dlažby. Z kuchyně i ložnice je zajištěn přímÝ r.
na venkovní posezení francouzskými okny.

Zdroj : www.sreality.cz
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Nemovitost byla zkolaudována v lednu 2018. V ceně pozemku jsou
inženýrských sítí na pozemek 1elektro, plyn, kanalizace a vodovod). Ve
čfuti je příjemným bonusem skrytá retenění nádrž na dešťovou vodu. Příjezd k
je zajištěn po asfa]tové komunikaci s veřejným osvětlením,

Snadná dopravní dostupnost do centra města - 5 minut pěšky. Vzdálenost do Prahy
minut autem nájezd na dá]nici D8 ve vzdálenosti 1 km.

V lokalitě naleznete veškerou občanskou vybavenost (škola, školka, pošta, o
centrum, lékařské středisko, restaurace, kultumí dům, sportowí stadion, říční přístav
cyklostezka).

Pozenek: 74I,00 íď
Užitná plocha: 84,00 m2

Použité koeíicienty:
Kl Redukce ceny dle zdroje informací
K2 Velikosti objektu
K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úvaha zpracovatele ocenění
Cena
[Kě]

3 614 000

Název:
Lokalita:
Popis:

vám poskltne náš makléŤ.
Pozemekl 6'12,00 m2

Užitná plocha: 200,00 m2

Použité koeficienty:
Kl Redukce ceny dle zdroje informací

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha

K4 Provedení a vybavení

K5 Celkoqý stav

K6 Vliv pozemku

0,90

0,85

1,00

0,95

0,95

1,00

0,80
Celkový koef.Jedn. cena

Kč/m2
43 024

Upravená j. cena
tKč/m1
23 763

Kc
5

Prodej rodinného donu í34 m2, pozemek 672 m2
Lovosice, okres Litoměřice
Naše společnost vám nabízí ke koupi dvougenerační dům s terasou a garéži
dispozici dvou samostatných b}tů 3+1 v paťe a 3+1 v přízemí. V roce 2008
rekonstrukci šestikomorová okna, elektřina, topení v mědi. Všechny sítě napojeny
topení zajišt'uje plynový kotel a ústřední topení a teplou vodu elektrický bojler.
okasné zahradě je pergola a bazén. Nemovitost se nachází ve velmi
lokalitě v Lovosicích. Dobry dojezd do Prahy, (65 km po dálnici), nájezd na
pouhý 1 km. Nemovitost nent zatižena žiÁnýmí závazky. S úvěrem vtá,Lrn

pomoci naše M&M hypotéční. Bližší informace rád poskytne makléř. Prozatím
zpracován PENB, proto je nemovitost klasifikovlána v kategorii "G". Bližší i

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Zdroj : www.sreality.cz

Zdroj : www.sreality.cz
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K7 Úvaha zpracovatele ocenění
Užitná plocha

tr"1
200.00

Cena
tKě]

3 700 000

Jedn. cena
Kě/m2

18 500

Jedn. cena
Kč/í?

24 938

1,00
Celkový koef.

Kc
1.00

0,90

1,00

1,00

1,00

1,05

1,00

1,00
Celkowý koef.

Kc
95

Upravená j. cena
tKě/m']
18 500

Název: Prodej rodinného domu 160 m2, pozemek 553 m2
Lokalital L. Jaruáčka, Lovosice
Popis: Naše společnost Vám zprostředkuje možný prodej rodinného domu 5+1

Lovosicích. Dům je jako jeden z méůa v této čtlrti kompletně zděný a má jeden
největších půdorysů. Videoprohlídku můžete shlédnout na Youtube po
(Vonderka Lovosice). Podlahová plocha domu je kolem 160 m2. Vila má něko
lodžií, teras a také komerční prostor vhodný například na soukromou kancelář
samostatným vchodem. Dále k domu náleží prostomá gariáž na dvě auta a zalltada
zdéným bazénem a posezením. Dům byl postaven v roce 1976, před 4 lety
střecha a ziároveň i zateplení domu, Vylápění zajištuje plynový kotel Junkers, v cel
domě jsou plastová okna, rozvody vody v plastu. V přízemí domu je vstupní
ob;fuací pokoj, kuchyrrě a sprchový kout a Wc, V přizemí je také oddělený k
prostor s vlastním vstupem. V patře jsou ťi ložnice, koupelna s vanou a Wc. Z
ložnice je možný vstup na terasu s výhledem do zahrady. Ložnice na druhé
domu mají lodžii. Ve sklepě domu je garaž s technickou místností (prádelna) a
dílna, Vedle domu je další parkovací místo pro několik aut. Za domem je zahrada
bazénem a terasa s pergolou. Plocha celého pozemku je 553 m2. Dům je
příjemném klidném míste s výbomým nájezdem na dálnici D8. Veškerá
rybavenost je v blízkosti. Ohledně prohlídky neviáhejte kontaktovat makléře.
financoviáním nového bydlení Vrám umíme pomoci, Ev. ěíslo: 612337.

Pozemek: 553,00 m2
Lžitnáp|ocha: 160,00 m2

Pouáté koeíicienty:
KI Redukce ceny dle zdroje informací
K] Velikosti objekh-r

K_l Poloha

K4 Provedení a vybavení
§5 Celkowý stav

§ó \1iv pozemku
K7 ť-r,aha zpracovatele ocenění

Cena
.§č]

] --. {]00

Užitná plocha
t.1
160,00

Ifu:nilní j ednotková poro,"návací cena
|liuoerná jednotková porovnávací cena

Upravená j. cena
[Kč/m2]
23 566

15 844 Kč/m2
19 835 Kč/m2
23 763 Kčlm2

Zdroj : www. sreality.cz
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2,1t2poz.-LY 4743

1Jodnota pozemků
2.1.1. Pozemek v podílovém luvlastnictví

3.Bezzaíazení do částí

1. Porovnávací hodnota
3.1 .1 , Porovnávací metoda

porovnávací hodnota
věcná hodnota

z toho hodnota

4 985 350,- Kč

4 985 350 Kč
4 547 184Kč

735 992Ké

K-omentář ke stanonení nýsledné cen.v. . . _ _ __ _

S ohledem na stau o""ňouunyc@::lj,11[:Tjl'i;,|"" "
i"ff§l;Xffi"#;##J;á"*rj, oúvyklou cenu oceňovaných nemoviqich věcí tak, jak je

Obvyklá cena
4 980 000 Kč

ŽliÓŇáno progra*"m NEMExpíess AC, verze]

V Táboře 02.07 .20t8

Ing, Ivo Ludvík
Vančurova 2904
390 01 Tábor
telefon: 381 25 1'I 16

e-mail: ivoludvik@soreta,cz

/víll /
l

VYpoč"t po.oooávaci hodnoty oo 
"Ullu6ě 

,lžitné plochy

rrumemá;eanottová cena oceňované nemovité_věci 19 835 Kč/m2
210,00 m2

4 165 350
4 985 350,00

4 985 350 Kč

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci

Porovnávací hodnota před korekcí ceny

VÝsledná porovnily!§]G9!n9.]!n

1. RD - LV 7013 aLY 4742

r. voóna hodnota staveb
3 811 192,- Kč

1 .1.1. Ocenění dle

2. Ilodnota pozemků

uvedena níže.



Znalecká
doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako zrralec jmenovaný roáodnutím Krajského
soudu v Ceských Budějovicich ze dne 29. 10. 1997,ěj. Spr 1454/97, pro
zrá,kladní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní speciali zaci pro

nemovitostí a pro zák]'adni obor stavebnictví. odvětví

Znalecký posudek byl zapsan pod poř. ě.777-2912018 znaleckého deníku.

Zna|ečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 777-29/2018.

/q
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Podklady a přílohy počet stran A4 přiloze
Výpis z katastru nemovitostí popř. informace z KN
Snímek katastrální mapy
Fotodokumentace
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VÝPIS Z KATA9IRU NEMOVITOSTÍ
pťokazující stav evidovaný k dalid 16,02,207? a?:15:02

Ýyhďoveno EzúplaltĚ dálkavým přísluPm plo,účel tnsovečni ňzenl, č_] K9UL a5fus 165ď2016prolKT
/,\'SOLVENCF y o s

:.::eS: czo423 LitoíÉřice
-::,,.::.ití: 68?707 í,oÝosice

obéc: 565229 LoÝosíce
List vlastnictví: ?0I:l

F kat. úz€mí Jsou pozď{<y vedény v jedné ěís€lné řadě

-.--:..ničké pléÝo
§eko]ný lúi]oslav. Lhot€cká L1"l9/1 , 4loo2 lovosice

; ]i?_-É Ýj t os tt
?azefiJcy

ťdlceld V:)rnéta [m2 ] Dzl]h pozenkě Způsob vlružlxi zŇs ob ochlany
1850./8 812 orná půda Toz§áhlé cbráněné

úzenrí, zenědělslc,ý
půdní fond
Ťozs,íhré chriáněné
úzení

1a5o/20

3aýčásxi Je stár,.b€ j Lóťosioe, ó.p. 11?9. rod. důrn
jxeýba sxoji na pozqnk11 p,č,: 1850/20

660911/o37 6

129 zast avěná plocha ě
nádvoří

,':nj pr.ár,á - Béž zápisu
c A€ze'?j ÝJ.astnického pláýe

tllE, ÝzžEhE
q)iáÝóéni pro Póv)nnasx k

: :astavní právo srnl.uvtí
dfe úvěrové srnlouvy čís}o HY05249400 ve \rýši 1.2oo.o0o, Kč a na budoucí a j ilré
pobledávky do v,ýše 1.200.000.-Kč

'l:;skoči_lova 1422l1a, raichle, 14000 pe!Ťrela; 1850/8
.,:2ha 

', 
&ílrb| 25672120

:c§FI Ě l.oney Bankl a. §.l Parcela: 1a50/20

Parcela: 1850/20

v-6573/2005-5o6
v-6É"I3 /2oc5-5o6

Ý-lrfl 12006-506
Y -1-].67 /2006-506

ze alle 24.02,2006. Právní (či]ky

v_1167 /2006-506

v,99Bl2013-5o6
v -998/ 2oL3- 506

ze dno 06.03.20]:l. Právní úěfuůy

::.:::: §rlouva o zť,ízení zástaýního práva pod.le oLň.z. ze dne 21.LL.20o5. FráÝuí účiltky
Ykladu práva ké dni 21.11.2005.

V-6573/2005_506
;::::: ., datu podle právní úpravy úě]rmé v době Vzniku práýa

] : i- a9:11 pravo snŮuvní
::: :řeřove smlouvY číslc liY05249400 ve výši 900.0oo,-Kč a na budoucl a Jiné pohtedávky
ó Ýýše x)8.00o, -Ič

řrr lhela Be}, a. s. ,

'tůči1Ea 
7.r22/1-a I Mícbae, 1r!000 Paíceta: 1850/8

É ll. rčilrčo: 256? 2120
:.-a=:5r tlfi.a o ŽÍzeaí zástavnílro práva podl€ obó.z.

*iú Fága ke dni 24.02. 2006.

_ :i- - ;.cie prát,ní úplavy írčjrrné v době vznj}u práva

"í!r__:r:?:sr]uvrrl

PaŤÝela| 1a50/20
Farcela| 1850/8...

zast avního práva podlé obč,z.
ie lrr i 13,03.2013.

V-998/2013-506
-

!,j::1:: -:1l::]'lj3tecký }!ó]/ Ks.alrrsln1 prscovlšié Li!oúěii.e/ ],ód: 506,

- 19 -



vÝPI g z xlTAgrRU llEMovITosTí
prlokazuJící stav evidovaný h ďal.ú 76.02,2o77 07:15:a2

Y kat, úzelllí jsou pozeinky ved€ťty v jedné čí§elná řadě

Pa!c,27a EPW ló?něta tm2j

Pak{d je výně'.a banitnieh dilů palce] menši než výřněra Palcefy| zb]řxek paťcejy nen7 l2anixoýdn

NqnovitaEti jsolJ v úzeimjm obyoďu, vs kteyán vykanévá státni gp!áýp j(étéstlu nernoÝitostj Čfi.,

Kaťastlá7ni úŤad plo ÚsLecký křaj, Katasť].álni pra.,oviště riťópéř.icé r kód: 506.

Whotaýi J.:
Čestý úřa d zďněýkěřický a katastlájni - scD

vYLlotovena: 16, a2.2a17 07:25:5B

xa!63!!á_(nl úi6d p!o Ústeclrý ]rEai, Rgj]asi!átni !!acovišlrě !íioDĚřicr, ]<ód| 5o6.
sirand 13

czo423 Litoněřioe
687?0? Lovosioe

abec| 565229 Lovosice
LisL vlastnictvi: ?0í}

-20-



l,ýÝBts z t(3TAsŤRU neuovrtosrí
pŤokazuJíci stav evidovaný k ílaL'a a9,02,2alj 11:75:02

\.ýtloíoý e n o E z Ú p l aí ně dá I l4aý \'m řzeri dJ,: (sUL 85 ílvs 16Ň2u6 plo lKŤ

..:::s: Czo423 LitoíĚřice
=: _:;:í: 687?0? Lovos.ice

obec: 565229 Lovosice
List vfestrrictví: 4? |2

::::icl é pťá !,o
i,-! H€}olný rdiloslav a Nekolrrá I-,enka, Lhot€cká aalgn, |1oo2

LoÝo§ice, K]:átká 991/10, 41002 Iovo§ice
: -! = .poleéné jaéni manžel,3

660911./03l6
155La6/2652

) fua-ixosxi
Pozqtky

Petcel,é
La50/24 40 zastavěrtá p].ocha a

nádvoří
:ie Pazeí&E sxoj i stavba : bz ép/b, garáž

Las0/25 tťl zastavěná plocha a
nádvoří

Na požéftlk! stoJl sťáÝbal béz čp/če, JiJlá st.
5tevby

ČÁst obce, č. bJdoÝy Zpósob wružiti Ňa patcefe

rozsáh-lé clráněné
tizení

Zpl)soD ocnŽ.day

bez čplěe
|*z óp/óe

rozsáhré 9hriináté úu el,ú
Ťozsáhlé chráněrré úzení

31 Jihá P!áva , Béz zti{risu

gar:áž aa5o/24
j jJrá st. Lalo /25

c anezehi Ýlastnického préýa

Ťrlp vzxehu
orrŤáÝněnl pr:o Po:ýlnaosx k

o zástavní právo snůuvní
dle síůouvy o pújčce ve v,,ýši 3.150.oo0l-tě

Bérder paÝél, Vysoká Lípa 101. pa.tc€Ia: 1B50/2d v-'lo5/2oLa_sn6
{o5o2 ,Tetřiohovíoe. RČ/lÓ: Parce].a: 1850/25 V-7o5/2oLA-5o6
1 2o4o,1 /992,1

:.:stjné snlouva o zřízeaí uástavnílro práva podle oň,2. ze dDe 06.03.20]3. právní úči_Dky
vkladu práva ke dni 13.03.2013.

v-998/2013-506
;9řédi j( datu podle práVní ltpŤavy úči})rré v době Vzniku práva

c zástainrí právo srn.luvní
dte úvěú:orré snlouvy čís.lo HYú52{9!00 ve lr{jÉi 900.000.-Kč a na lrrdoucí a jj.tré pohledávky
do Ýše 900,000l,xč

IDNETA Money Barrk, a. s.. parÝola: 1850/24
Yyskočllova L422/La, Mí(lh]-e, 14000 Par€ela: 1850/25
prahe 4. RČ/íÓ: 256't 2'l2o

::sain€ snlouva o žíiženi zástavňílro práva podle obČ.u. 2e dDé
vkladu práva ke dni 24.02.2006.

a:ředi j. datu lndle práÝŤrí úpravy úěi_nné v dolĚ Ýzniku práva

v-? 05/201i!-506
Y-7o5/2oL4_506

2&,o2.2006. právní účinky

v-IL6,1 12006_506

c zástavni právo s,,ůuvní
dle úvěřorré snlouÝy číslo EYo52r!9.!00 ve Ýýši 1.200.00o.-Kč a aa budo{Eí a j ir}é

LEáj. RaÉált!Álni PlacoÝi,šti Litoěřic.. tó.t: 506.Ratagt.,árni úřad !!o
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VÝPIŠ Z KAŤASŤBU IIEMOVITOSTÍ
přokazující stev evidoÝaný k dal-n 09,02,2017 11:f5:02

okťes| {.ž0423 Lítoněřicé obec: E6E229 Lo\rosice
Kat.úzení; 68??0? Ť,ovosioe ].ist Ýlastnictví; 47á2

Ý kat, úzení jsou pozet,ky v€deťry v j€dné ólsé]né řadě

Ljstjné
Pro; N€kolJrý Mi1os.Lav a Nekol.Ťlá l-eťrka, Llrot€cká 1a79n , a]"oo2 RČ/rČo: 66091l/03?6

Lovos.loe. Krátká 991110, 41002 Lovosice 755116/2652
o ohlášetrí stav€bni}a-vlastníka stavby ze d.e 31.o1.201il. Právní Účir (y zápisu ke dni

31.01.2014. zápjs prot,edeír dne 25.03.2o1d.
Ý,7o5l2o1{_506

PIol eko]Jrý MiIo§Iav a r|et olná T,€rrka| Llrotecká angn, 4too2 RČ/rčo: 66o9at/o37 6
],ovo§ioe. Rrátká 991A0| 41002 lJovosioe -155|16/2652

ivgnoÝ.l tos tl jsoD v Úzennjm obvaď), ve ktefu! v]řkoaává státni spťá .l,,u .tá t4s t]-u nemovjtosti ČR.,

1<atastráLni úřad pró Ústecký ktaj. KaěastráIn7 pťacor.iščé Llťólňř7.'e, kód: 506.

wbatolr!.1:
český úřa,l zďn&néiický é }étéstrJlr.í - §c,

VyhotoÝeno: 09,02,2a11 11:18:1ó

{e§ovitósti jsau v úzewia obvó.lr| ÝE ktaréa vyEeéÝá stálDi spráÝu ý.atast n@ovltosli cR
xa!*t!ální úřad p!o Ú3Éctiý klaj. Rělasitální p!acdvišiĚ Ltloněii.e/ lród| 506.

3!!ana ll
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[.ýpr s z rATAETRu rgrovrromí
pr,olcazujíoí stav evidovaný h datu 09,02.201? 77:75:02

vykdolera Ezúplalň dáílaÝj,n přl§lupm w účel: lr'lsohečnl ňzeni, ě.i . KsuL 85lNs 1íř,5É2016 pro tKT
ÍNSaVENCE V O S

okr€É: C20423 LitoĚice
Kat. úz€Bíi 6s7?o7 Loťo.to6

ob€c: 565229 Lovo.ic€
st, vlágtnj.cEví: 47 a3

v kat. úzaní lsou pozdůy vede!ř v JédDé číš€lná řadě

Vlesxhlcké p!ávo
&rM Eážl Pétr a Házlová ŠáŤka, loteóká u6o/9, ,Lo02 1Loa29/266á

B !ýař}o yitos t-t
pazernky

Parc€fe \rllrlšr:a ťm2] Duqh pozefik1l zp&sob vyažlx7 zp\sob oehz.anv
1850,/10 9 ostatní ploohe ltná ploche tozrábIá ohrálrěDÁ

(Éelí

sJa = spoječné jměni manžel

:1 ,Jifuá pr:éÝd - B€ž zápl§u
c dlezeb7 ýlastnického ptáÝa

zl,P vztéhé
q)rávněn7 pto

o zástavní právo zákormé
dle úÝěrwé snlouý!. óíslo HY052i!9,100 ve \.ýši 1.2oo.ooo/-l(č a na budoucí a jiné
poh.ledávly do v,ýše 1,200.000,-Kč na podtl 1/2

lóxEtA llotrey Balrkr a.a. / Hd.oJný r4i.lostav a Ne&oJJrá Lellka. IJroteckii 1n9r.
řystočilova 1Á22/7.e, ui(lhle, 1doo0 {_100_2 Lovo§lco, t<rátká 991/10, {lo02 L.o9oé ioe,
Prěba {, Bč/lóo: 256?2720 Rč/rčo: 660911/0376 155ta6/2652

Paarcela: 1850/10 V-65?3/2oo5-5o6
::s:i.é sLlouga o 2ří26ní zástavního práve podle olž.z, za dne 21.11.2oo5. í'ráÝní r§itůy

vkladu práva ke drrt 21.11.2005.
Y-6513/2005-506

_.:ir jr i. datu podlé pŤávní úpravy úělDné v době vžni}u práva

. za§tavEí právo snluvní
dle ú9ěroÝé s.louvy číslo HY52a9|00 vé Ýýši 9oo.ooo.-(č a na budorrc.l a ltnó pohladávky
e Ýýš€ 900.0o0?-Kě na podíl 1./2

loxElA Ěo.rey Bank, á. s. r tleko]ný líilo61av a xékolná !eťůa, Inotooká u?9/t,9ylkoailoÝa la22/La l t<7c}ilě l 14000 41002 Lot osic€, t(láttá 991/10. 41002 lovo3ioe,
?T ar'2 1, Ň/rb| 2557 2720 Rč/ró: 6609r_1/0376 "l55a16 /2652

PaŤce.la: 1850/10 Y-116'r/2006-5o6

9řldu práÝa ké dni 24.02. 2006.
Y-Ll67 /2006-É06::_'::: . datu podte právní úpŤavy ílólJlné ý době vzníku práva

| :r!: rvlr PraYo exekutorské podle § 69a exekuČnílro řiidu
?e iysa -798.00o,-Rč s přístušenstÝín na Podir V2 (povirmý: Nokolný M1lošJ_av,:: a 5o9lr/03 6)

ai,cT r ?-laÝ Ing,, Hrubínová Nekolný Milosláv a tfe&o]ná Ldrka, í,trotécká L1?9/r,:-: í iidÉ5tr, |1201 LitoN[ěřice, i!_10o2 Lorrosice/ Rtátká ggl/Lo, tt1o02 lóvo3ic6l
r_- =i ;-]1J21/0863 Rč.,/rčo: 660911/03.16 -l55L16/2652

poýihnast k

Parcal.| 1850/10 Y -1925 /20:| -5o5
- , --:; =-.-l' prjiaz o zřizeni €xekutorskébo zástavnilp práva na nsÝito€ti

.,_,--:",-. ,.._" _.... p!o Ú9lEckÝ }!aj, i(a!a3!!á,hi pĚacoviŠEé ritorěřlce/ [Ód: 506,
siřana l,



vÝPí§ z KATA9rRu E!,loVITosŤí
prokázující stav evidovaný k dai\ a9.ú2.2a17 11:f5:02

okres: czojlz3 Litotrěřice
Kat. úze,ní: 687?07 l,oÝo§ice

obe1 56E229 Lovo§ice
T,ist vlastnictsví: 4743

v kat. úzerní jsou po"eíýry vedeťly v je<tné číse.lné řadě
Tw vz,Eebu

2B,OL2oa6, zápis provedeřr dne 03.02.2016.. uloženo na prac. Litoměřice
z-aoo / 20 L6_ 506

..*,-"

"

Listina
o smlouva kuprrí zé dne 2B.o1,2oo4. Prár'xí írčj.řlky vkiadu práva ke díi 04.02.2oott.

Pfo" Nelro]ný Mil.oslav a §elrolná lJ€nka| tlrot€cká aLlgn, 4too2
í,ovo§ice. Krátká 991^0, 41002 T-ovosice

o stnlouva kupní ze dne 16.02,200d. Právni účinky v}.ladu práÝa ke dni 16.02.2oo4.

Pťo: HázI Petr a tlázlová Šárka, lnofucká 11s0/9. 41oo2 Lolrosice
v-737 /2oo4-5o6
Rč/rčo:,lloa29/266L

7 o 5,11"2/2666

ďeíoyi tos tj jsa1] v Úzé-íťhýn obvodu| ve kxelen ýykonává státňj spŤáIn] t€téstž..r neř4oyjtosti čR:
Katastri5ilní úřěd přo Ústécký kraj, 

'íaťastr.^áln| 
pía.|oviště Li čoaéřiée, kód: 506,

VYhotovi j:
čeEký úřad zanáněřieký a katastrá]ni - sCD

deloElosťr lso, v tlzÉ ll§ obýód'
Kat,€§třální úžad p!ó Úgtecký ].taj, kácást!ární pra.oviště LitoDěřice, tód: 506.

st'laDa l0

v-589/20oá-506
Rč/rčO:6609||/03?6

755116/2652

-24-
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