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Katastrální údaje: Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Obrataň, k.ú. Obrataň
Adresa nemovité věci:Obrataň 55,394 12 Obrataň

Adresa áotovitele: Vančurov a 2904, 390 0l Tábor
IČ:46696997 telefon:38l 25 17 16 e-mail: ivoludvik @soreía.cz
DIČ: CZ690522l752 fax:

Stav ke dni : 30,07.2018 Datummístníhošetření: l7.10.2017 a30.07.
20l8

Poěet lyhotovení: 2

Ing, Ivo Ludvft

Za přítomnosti: Radky Flígrové, Růženy Langweilové a rodinných příslušníků
Počet stran: 29 stran
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Počet příloh: 13

-) ZNALECKY POSUDEK O CENE O

OBJf,DNAYATEL: Mgr. Hana Kapicová Kohoutková, notářka v

9. května 678/20. 3900'|

a zpeněžení nemovitosti
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Stanovení oblykt

ýbrykrá cena (tržní hodnota, obecná cena)
Dle zákona Č, 15111997 Sb., o oceňování majetku - se pro účely toh oío zákona tozumí cena, která bybYla dosaŽena Při Prodejích stejného, popřípádě obdobného_majetku nebo při poskltování stejné neboobdobné sluŽbY v oblYklém obchodním st}ku v tuzemsku ke jni ocencni. piito.'." 

"uuzu;i 
us""t rryokolnosti, které mají na cenu vliv, avšak áo její výše se. nepromitaji vlily mimořádných okolnostítrhu, osobních poměru prodávajícího nebo- řupuliciho ani- vliv zvláštni obliby. MimoŤádnýmiokolnostmi se rozumějí například stav tísně prod'ávajícího nebo kupujícího, a,1rr"átv pri."dních čijiných kalamit, Osobními polěry se rozumějí zejméÁavztahy majeikáve, ,áái""Ě ,Juá;iné osobnívzÍahY mezi Prodávajícím a kupujícím, ZviasÚ oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládanámajetku nebo sl,ržbě vlplývající z osobního váahu k nim. obvyklá 

""r" ú:"ar";" rr"a"otu věci aurčí se porovnáním.

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definoviána tržní hodnota - ,,odhadovaná
částka, za kterou by měl byt majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezidobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patŤičném pruzkumu trhu, na němž účastnícijednají informov ané, rozvžžně a bez nátlaku. i

Stanovení tržní hodnoty
Tržní hodnota je stanovena podle dostupných melod, které jsou reálně použitelné v současnýchekonomických podmínkách 1.čn a nejl-épe lystihujíc současnou hodnotu majetku. l.a je velmiproměnlivá v čase a je ovlivňovrána o'nohu íáktory které se vyvíjejí v období rozvoje tržnihohospodářství, stabilizace finanční politiky a souúámého podnikráni. poťití metod a způsobstanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní rr"or"iu.";"tt irur'r.i"

|io o$aa.jrZli hodnoty se používají tyto oceňovací metody;
Metoda věcné bodnoty
Věcná, hodnota.(Časová cena) je reprodukČní cena věci snížená o přiměřené opotřebení odpovídajícíoPotřebené věci stejného stáří a piiměřené_ intenzity používání. Cena reprodrie"i.;" ..*, za kterouby bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtuopotřebení.

Metoda výnosová
Tato metodaje založena nakoncepci "časové hodnoty peněz a relativního rizika investice''.Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kt"iou;" nutoo při stanovené úrokové sazbě uložit,aby uroky z této jistiny byly stejnéjako čiitý výnos z nemovité věci.

Metoda_porovnávací (komparativní, srovnávací)
Meíoda je založena na porovniiní předmětné nemávité věci s obdobnými, jej ichž ceny byly v nedávnéminulosti na trhu realizoviiny, jsou známé a ze ziskané informace jě možno vyhodnotít iat loarrotu

Ocenění podle cenovéhó předpisu
Cena zjištěná (administrativní cena)
aktuálním znění, kterou se provádějí
majetku.

pod,le cenového předpisu vyhlášky MF č. 44li2013 Sb. v
nektera ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňováni
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samotné stavby ěi souboru staveb, tak hodnotu pozemku.

V;fois z KN popř. informace z KN
Snímek katastrální mapy
Místní šeření
Infotmace a podklady poskytnuté objednatelem a účastníky místního šetření
Informace z veřejných zdrojů
Odbomá literatura a periodika

Rodinný dům se nachálzi v Obratani, v lokalitě staveb pro bydlení a zemědělských staveb, doplněných
drobnou {foobou.

SOUCAS1TÝ STAV BUDOUCi STAV
Okolí: E b\íoyá zóna E průmyslová zóna

E ostatni E nákupní zóna
Přípojky: E/Dvoda E /Ekanalizace tr/trplyn
veř./vl. E /E elektro E telefon

okolí : E bytová Zóna E prumyslová zóna
E ostatní E nákupní zóna

Přípojky: E/Evoda E lDkanaljzace tr /trplyn
veř./vl. tr/Eelektro E telefon

Dopravni dostupnost (do l0 minut pěšky):
Dopravní dostupnost (do l0 minut autem):
poloha v obci:

D MHD E želemice
D dálnice/silnice I. tř,

část - Zástavba RD
zpevněná komunikace E komunikace

Rodinný dům s malou stodolou, studnou, ventovními úpravami, trvalými porosty a s pozemkem a
dále zemědělské pozemky.

Rizika spojená s právním stavem nemovitó věci: nejsou
Nemovitá věc je řádně zapsrána v katastru nemovitostí
Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc)
Skutečné užívaní stavby není v rozporu sjejí kolaudací

k nemovité věci ie zajištěn přímo z veřeiné komrudkace

Rizika spojená s umístěním nemovité věci:
Nemovitá věc není situoviina v záplavovém území

ANO Nemovitá věc v území se zhoršeným životním prostředím (hluk / vibrace _ doprava,
zdtoi

ostatní rizika:

ANo věcné břemeno doživotního užíviiní
ANO Zásíavni právo
ANO Exekuce

Nemovitá věc není pronaj ímárra

E autobus
E] silnice lI.,III.tř.



|eNO Stavby s vrazně z

l.Lv 119

1.1. Věcná hodnota staveb
1.1.1. Rodinný dům

1.2. Hodnota pozemků
1.2.1. Stavební a zemědělské pozemky

1.3. Porovnávací hodnota
1,3.1. Porovnávací metoda

1.4. Věcná břemena
1.4.1. Věcné břemeno doživotního t:živini

2.Lv 9

2.1. Hodnota pozemků
2. 1. 1. Zemědělský pozemek komunikace

Index trhu s nemovitými věcmi

§ázev znaku
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka nižši než I -0,01

nabídka
2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož V 0,00

součástíje stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vliw nebo stabilizovaná II 0'00
územi

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Negativní - Spoluvlastnický I -0,04
podíl

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II 0,00

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím qýskytu IV 1,00

záplav
7. Hospodářsko-správní uíznam obce: Ostatní obce IV 0,90

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a VI 1,00

obec, jejíž katasíálni územi sousedí s nevyjmenovanou obcí
velikosti nad 5000 ob},vatel

9. Občanská vybavenost obce: ZáÝJadni vybavenost (obchod a II 1,00

ambulantní zařizení a základní škola)

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou ě.1 pŤílohy č,

3 oceňovací vyhlášky: 
)

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

' 
P)=0,855

i:1

V ostatnich případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
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5

Index trhu Ir: Po * Pz * Ps * P9 * (1 + 

' 
Pi):0,950

i=l

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel
včetně

ll
Index polohy Ip: Pl * (1 + ž P) = 0,899

i=2

V případech ocenění nemovi!ých věcí vyjmenovaných ve třetí poznrimce pod tabulkou ě.1 přílohy č.
3 oceňovací vyhlášky:

Koeficient pp = Ir * |p : 0,769

V ostatních případech ocenění nemovi!ý,ch věcí je znak 7 až9 roven I,0:
Koeficient pp = Ir * Ip : 0,854

Zjštění základní ceny stavebních pozemků pro kú. Obrataň

Zékladni zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 590,00 Kč/m2
Koeficienty obce
Název koeficientu č, Pi
01. Velikost obce: 501 - 1000 oblvatel
02, Hospodriřsko-spráwí qýznam obce: Ostatní obce

IV 0,65
Iv 0,70

Název znaku č. Pi
1. Druh a účel užití stavby: Druh hlawí stavby v jednotném funkčním I 1,01

celku
2, Píevažujici zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční I 0,03

zástavba
3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II 0,00
4. Možnost napojení pozemku na inženl,rské sítě, které má obec: I 0,00

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí
5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je I 0,00

dostupná občanská vybavenost obce
6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, V -0,02

špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komr-rnikaci
s možností parkování na pozemku

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD - dobrá III 0,00
dostupnost centra obce

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

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II 0,00
10, Nezaměstnanost: Vyšší než je pruměr v kraji I -0,02
11. Vlily ostatní neuvedené: Vlily snižujicí cenu - Podmáčený I -0,10

pozemek ovlivněný ruchem a prašností vlivem dopravního zatíženi
přiléhající komunikace I. třídy
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03. Poloha obce: V ostatních případech
04. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod,

kanalizace a plyn
05. Dopravní obslužnost obce: V obcije železnični zastávka a

autobusová zastávka
06. Občanská vybavenost v obci: Omezená lybavenost (obchod a IV

ambulantní zdravotní zaíízeni, nebo základní škola)

Zel<ladní zjištěná cena stavebního pozemku:
ZC = ZCv * Or * Oz * O: * O+ * O: * Oo : 184,00 Kč/m2

0,90

1. LV 119

1.1. Věcná hodnota staveb

1.1.1, RodinnÝ dům
Jednopodlažní, nepodsklepená stavba rodinného domu se sedlovou střechou, s nevyužitým
podkrovím, zdivo kamenné, zavhlé, s výskltem plísní, místy velmi qýraznými, střešní'kyina
taŠková. NaPojení na veř. vodovod a kanalizaci. V},tápění lokálně kamny na póvnj paliva, osíLzeny
starší ocelové radiátory napojené na kotel na pevn á paliva, tento otopný iystém se nepoužívá, Tv v
bojleru, el. 230 i 400V. Podlahové krytiny PVC, kuchyňský .po.,ík.ru pevná paliva, polze malá
kuchYňská linka. Schodiště na půdu dřevěné. Původní stavba stáři více než l00 roků, stavba s výrazně
zanedbanou údržbou a znaěným morálním opotřebením.

Zatřídění pro potřeby ocenění
Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 13, typA

VI 0,80
I 1,00

II 0,95

svislá nosná konstrukce:
Podsklepení:

Podkroví:
Sťecha:
Počet nadzemních podlaží:
kód klasifikace stavebních děl cz-cc
Nemovitá věc je součástí pozemku

Zastavéné plochy a výšky podlaží

Obestavěný prostor

zdéná
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny
1.nadz. podlaží
nemá podkoví
se šikmou nebo sfimou střechou
s jedním nadzemním podlažím
111

Název zastavéná
plocha konstr. rrýška

1.N.P. 175,00 m2 2,90m

Výpočet jednotliv
Název Obestavěný prostor r.'
1.N.P. 480 4s0,0OmJ
Půda 266 = 266,00 m'

P= Z:NP : nadzemní
Název Typ Obest. prostor
1.N.P. NP 480,00 m3
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bestavěný prostor - celkem:

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení
(S : standard, N : nadstandard, P : podstandard, C : nevyskytuje se,
A - přidaná konstrukce, X .nehodnrctí se
konstrukce provedení Hodnocení

standardu
Cást
I%1

1. Zátklady s 100

2, Zdivo P 100
3. Stropy S 100
4. Střecha kov dřevěný, vazanÝ S 100
5. Krytina lašková S 100
6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech s povrchovou

úpravou
S 100

7. Vnitřní omítky vápenné, štukové s 100
8. Fasádní omítky P 100
9. Vněiší obklady chybí C 100
10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady S 100
11. Schody P 100
12. Dveře S 100
13. Okna S 100
14, Podlahy obytných místností S 100
15, Podlahy ostatních místností S 100
16. Vfiápění kamna na tuhá paliva P 100
l7. Elektíoinstalace světelná, ířifázová S 100
18. Bleskosvod C 100
19. Rozvod vody S 100
20. Zdrol teplé vody boiler S l00
21 . Instalace plynu C 100
22. Kanalízace S 100
23. Vybavení kuchyně P 100
24. Vnitřní lrybavení S 100
25. Zácltod mimo obltnou část stavby S 100
26. Ostatní C 100

Výpočet koeficientu trQ

Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%l část
í%1

Koef. Upravený
obi, podíl

I. Zékladv S 8,20 100 1,00 8,20
2. Zďivo P )1)n 100 0,46 9,75
3. Stropy S 7,90 100 1,00 7,90
4. Sřecha S / {l l 100 1,00

,7,30

5, KrrŤina S 3,40 100 1,00 3,40
5. Klempířské konstrukce S 0,90 100 1,00 0,90
7. Vnitřní omítky S 5,80 100 1,00 5,80
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. Fasádní o P 100 0.46 1

9. Vněiší obklady C 0,50 100 0,00 0,00
10, Vnitřní obklady S 2,30 100 1,00 ? 10

1 1, Schody P 1,00 l00 0,46 0,46
12, Dveře S 1 ,n 100 1,00 3,20
13. Okna S § ?n 100 1,00 § ?o

14. Podlahy obytných místnosti S ))n 100 1,00 ))o
15, Podlahy ostatnich místností S 1,00 100 1,00 1,00

16, Vylápění P § ,n 100 0,46 ,1q
17, Elekfoinstalace 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
20, Zdroi teplé vody S 1,90 100 1,00 1,90

21. Instalace plynu c 0,50 100 0,00 0,00
)-2. Kanalizace S 3,10 100 1,00 3,10
23. Vybavení kuchyně P 0,50 100 0,46 0,23

24. Vnitřní lrybavení S 4,10 100 1,00 4,10
Z5.Záchod S 0,30 100 1,00 0,30
26. Ostatní C 3,40 100 0,00 0,00
Součet upravených obiemových podílů 78,42
Koeficient vybavení K+: 0.7842

Výpočet opotřebení analytickou metodou

(OP = objemový podíl z přílohy č, 21, K: koeťrcient pro úpral,u obj. podílu
UP : uoravenÝ podíl v návaznosl :i na dělen: konstrukce. PP = přepočítaný podíl na l00 %

Konstrukce, vybavení oP
I%1

Cást
ío/o]

K UP
|o/o]

PP
l%1

St. živ. Opot.
části

Opot. z
celku

I. ZikJady 8,2{ l00,00 1,00 8,20 8,63 1l0 175 62,86 5,4248

Z. Zdivo )1 )f l00,00 1,00 21,20 22,3l l10 130 84,62 18,8787

3. Stropy 7,9c l00,00 1,00 7 ,90 8,3l 110 l30 84,62 7,0319

4. Střecha
,1,3( l00,00 1,00 7,30 7,68 ll0 l30 84,62 6,4988

5. Kr},tina 3,4c l00,00 l,00 3,4a 3,5 8 60 65 92,31 3,3047

6. Klempířské konstrukce 0,9( l00,00 l,00 0,90 0,95 50 55 90,91 0,8636

7. Vnitřní omítky 5,8c l00,00 1,00 5,80 6,1l 60 65 92,31 5,640l

8. Fasádní omitky 2,8( l00,00 1,00 2,8a 7 q§ 110 110 100,00 , o§oo

10. Vnitřní obklady 2,3C 100,00 1,00 23a 1l) 60 62 96,17 2,3418

11. Schody 1,0c l00,00 l,00 1,00 1,05 110 110 100,00 1,0500

12. Dveře
,| )( 100,00 1,00 3,2a 3,31 60 b1, 96,77 3,2611

13. Okna 51t 100,00 1,00 5,20 5,47 60 65 q, 1l 5,0494

14. Podlahy ob}tných místností z,2a 100.00 1,00 ) )í\ )1) 60 62 96,77 2,2451

15. Podlahv ostatních místností 1,00 100,00 1,00 1,00 1,05 60 62 96,71 l,0l6l
16. Vytápění 5,za l00,00 1,00 < ?n 5,47 60 61 98,36 5,3 803

17. Elektroinstalace 43a 100,00 1,00 4,30 4,53 60 65 o, 1] 4,1816

19. Rozvod vody 3,2c 100.00 1.00 3,20 3,37 60 65 92,3l 3,1108

20 . Zdrol teplé vody l,9c l00,00 1,00 1,90 2,00 2 25 8,00 0,1600

22- Kanalizace 3,1c l00,00 1,00 3,10 3,26 60 65 92,3l 3,0093

23. Vybavení kuchyně 0,5c l00,00 1,00 0,50 0,53 60 62 96,77 0,5129
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. Vnitřní lybavení 4,1 100,00 1, 4,1 4,32 60 65 92,31 3,9878
25.Záchod 0,3{ l00,00 1,00 0,30 0,32 60 65 92,3l 0,2954
Opotřebení: 86,2 o/o

Ocenění
ZákJadni cena (dle příl. ě. 11) [Kč/m3]:
Koeficient r,ybavení stavby IQ (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP):
Záktadní cena upravená [Kčim3]

Plná cena: 746,00 m3 * 3 149,15 Kč/m3
Koeficient opotŤebení: (1- 86,2 % /100)

= 2290,-* 0,7842* 0,8000

: 2,1920
3149,15

2 349 265,90 Kč
0,138

0,_ Kč
324198,69 Ké

1l2

: 324198,69 Kč
Úprava ceny dte § 30 odst. 6 - morální opotřebení

Zdůvodnění použití morá]ního opotřebení
Y ý r azné mor ální opotřebení
Morální opotřebení nelze uplatnit v plné qfši 5 % protože celkové snížení ceny stavby vlivem
opotřebení nesmí přesáhnout 85 o% z ceny stavby.
Srrážka za morání opotřebení: 324 198,69 * 0 % =
Rodinný dům - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu
Uprava ceny vlastnickým podílem

Rodinný dům - zjištěná cena = 162 099,35 Kč
1.2. Hodnota poz€mků

1.2.1. Stavební a zemědělské pozemkv
pozemek zastavěný stavbami a ve fčním celku a dále zemědělské pozemky propachtované k
zemědělskému vyrťití,

Ocenění
Index trhu s nemovitostmi IT : 0,950
Index polohy pozernku Ip : 0,899

Výpočet indexu cenového porovnání

Index omezujících vlivů pozemku

Název maku č. P;
1. Geomehický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II 0,00
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % IV 0,00

včetně - ostatní orientace
3. Ztižené základové podmínky: Hladina spodní vody méně než 1mpod I -0,01

urovní výchozího terénu
4, Chránéná,,tzemí a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné I 0,00

pásmo
5. Omezení užívání pozemku: Bez omezenl užívéní I 0,00
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez dalších vlivů II 0,00
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Index omezuj ících vlivů f6:]+>Pi:0,990
i=l

Celkový index I : Ir * Io * Ip :0,950 * 0,990 x 0,899 :0,84ó

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny
odvozené

Přehled použitých j ednotkových cen stavebních pozemků

Zál<l. ceaa Upr. cena.,,-, ), lndex Koeí, ,:.-, ),

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
4 odst. 1 184,- 0,846 155

Typ Niázev
V.iměra Jedn, cena
í*'l tKč/m2l

Parcelní
číslo

Cena
IKči

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a Sí. 72 593 155,66 92 306,38
nádvoří

§ 4 odst. 1 zafuada 5212 378 155,66 58 839,48
Stavební pozemky celkem 151 145,86971,

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6

Název parcelni čislo BpEJ Vimjra
tm2]

JC Uprava UC
íKólm21 [o/o1 |KčlíŤa1

Cena
IKč]

cmá půda 703 (PK) 71110 2 464 9,03 q o? )) )4q q)

lrvalý travní 763/4 (PK) 71110 293'7 9,03 9,03 26 521,11
ooroSt

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6
Celkem: 5 401 m2 48 771,03
Stavební a zemědělské pozemky - výchozí cena pro výpočet
vlastnickébo podílu
Uprava ceny vlastnickým podilem

Stavební a zemědělské pozemky - zjištěná cena

l,.3. Porovnávací hodnota

199 916,89 Kč

I/2

99 958"45 Kč

oceňovaná nemovitá věc
130.00 m
971_00 m2

srovnatelné nemovité věci:

Název: Prodej rodinného domu 70 m2, pozemek 101 m2
Lokalita: Sadová,Pacov
Popis; Nabízíme k prodeji rodinný dům 2+1 s pozemkem o velikosti 101 m2 umístěný

okraji obce Pacov. Zastavěná plocha domu 80 m2, dům je v původním
vl,tápění lokální. Objektje napojen na obecní vodovod a kanalizaci. Dům je
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řadoqých domů a ná,leží k němu m alá píedzabrádka.
Pozemek: 101,00 m2
Užitná plocha: 70,00 m2

Použité koeíicienty:
K1 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
[Kč]

300 000

Užitná plocha
[m']

Jedn. cena
Kč/m'

4 286

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
Celkový koef.

Kc
0

Upravená j. cena
tKč/m1
3 857

Zdroj : www.sreality.cz

Název: Prodej rodinného domu 90 m2, pozemek 260 m2
Lokalita: Na Potoce, Čemovice
Popis: Nabízíme prodej rodimého domu k rekonstrukci v obci Čemovice u Pelhřimo

Dispoziční řešeni je chodba, kuchyň, koupelna a pokoj. K domu nrileží kůlna,
a půda, Pfipojen na veřejnou kanalizaci, vodovod, elektrický proud a zemní
Předzahrádka o velikosti 100 m2 s ovocnými stromy. Veškerá občanská
v obci. Kupní cena nezahrnuje daň z nabytí nemovitlch věcí.

Pozemek: 260,00 m2

Užitná plocha: 90,00 m2

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

K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení
K5 Celko. li stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úvaha zpracovatele ocenění
Cena Užitná plocba
[Kčl [m']

550 000 90.00 0

Jedn. cena
Kč/m2

6 111

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
Celkový koef.

K6
Upravená j. cena

tKč/m']
5 500

Zdroj : www.sreality.cz

Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej rodinného domu 280 m2, pozemek 618 m2
Dolní Hořice - Pořín, okres Tábor
Prodej chalupy (vesnický dům) v obci Pořín. Přízemní stavba před kompl
rekonstrukcí na pozemku o CP 618 m2, Oby.tná dispozice o dvou místnostr
komory a vstupní chodby se vstupem do podkroví, K dispozici sklep. Na
část domu navazuji hospodrářské budovy - chlély a stodola, které vytváíí tvar
Zavedena elektřina, obecní voda, vlastrrí žumpa. Dostupnost do Tábora 20 km,
14 km, Chlýnov s veškerou občanskou vybaveností 7 km.

Pozemek: 618,00 m'
Užitná plocha: 280,00 m2

-11



Použité koeficienty:
Kl Redukce ceny dle zdroje informací

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úvaha zptacovatele ocenění
Cena Užitná plocha
IKčl [m']

Jedn. cena
Kč/lď

2 071

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
Celkový koef.

K6
1.00

Upravená i. cena
IKč/m']
2 07I580 000 280,00

Zdroj : www.sreality.cz

Název: Prodej rodinného domu 269 m2, pozemek 100 m2
Lokalita: Moraveě, okres PelMimov
Popis: Nabízíme k prodeji RD 3+1 v obci Moraveč, ktery může sloužit jak k

bydlení, tak i k rekreaci. RD po částeěné lekonstrukci je vyttípěn úsůedním
na tuhá paliva. V domě rozvod studené i teplé vody zajištěn elektrtickým boj

Na rodirrný dům navazuje stodola se samostatnou místností a tvoří jeden
celek. Dispozice: lNP. uzavřená veranda s pruchodem na terasu, pokoj s

koupelna s WC, pokoj. Z íeíasy vchod do dilny s kotlem na TP, 2NP, podkro
pokoj, půda, Na dvoře se nachází samostatný sklep. Prodej nemovitosti je v
insolvenčního íizeni, Zajišíéní financování zdarma.

Pozemek: 100,00 m2

Užitná ptocha: 269,00 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 Úvaha zpracovatele ocenění
Užitná plocba

Im']
Jedn. cena

Kělm2
2 565

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
Celkový koef.

K6
Upravená i. cena

IKč/m1
2 565

Cena
IKč]

690 000 269^00 1.00

Zdroj : www.sreality.cz

Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej rodinného domu l70 m2, pozemek l 7l2 m2
Na Pelíšku_ Čemovice
Předmětem prodeje je více než 200 let starý rodinný dům se stodolou a pozemkem
celkové výměře l7l2m2, nacbéaejici se ve městě Cemovice vzdáIeném 23kln <

Pelhřimova a 25km od Tábora. Nemovitost je napojena na funkění přívod
plynu, vodovodu a kanalizaci. Vnitřní ob},tná dispozice 1+1 v přízemí
podlahovou plochu 65m2. Vltápění prostor zajišt'ují plynová lokální topidla,
vody v koupelně vybavené sprchou pak plynová karma. V podkroví je
jednoduchá půdní vestavba pro letní obývání. Vedle obl,tné části se
technická místnost - dílna. Na dům navazuje kamenná stodola. Nad
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pokračuje pozemek (zahrada) se vzrosllými ovocnými i jehličnatými stromy. U
je studánka s vydatným pramenem kvalitní vody. Dům není poslední tři
pravidelně ,aživěn a udržován a vyžaúlje úpravy ěi rekonstrukci. Nemovitost
uhod.rá k twalému bydlení i rekreaci, Na nemovitosti nevázne žálné omez,

vlastnického práva a její koupi je možno ťrnancovat hypotéčním úvěrem, kteqý Vá
ochotně pomřeme zajistit. Město Čemovice se nachází na roáraní Vysočiny
Jihočeského kraje. Má kompletní občanskou r,ybavenost včetně vlakové
autobusové dopravy. Nacházi se v turisticky atraktivní lokalitě, pěkné krajině, klidu
zeleni.

Pozemek: I772,0O m2

Užitná plocha: 170,00 m2

Použité koeficienty:
Kl Redukce ceny dle zdroje informací

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha
K4 Provedení a lrybavení

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úvaha zpracovatele ocenění
Cena
IKč]

750 000

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
Celkový koef.

Kc
0

Upravená d. cena
[Kč/m']
3 971

Zdroj : www.sreality,cz

Minimální jednotková porovnávací cena
Pruměmá jednotková porovnávací cena

2 071Kělm

Maximální iednotková porovnávací cena

3 593 Kč/m2
5 500 Kě/m'

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy
Průměmá j ednotková cena oceňované nemovité věci
Celková užitná plocha oceňované nemovité věci
Porovnávací hodnota před korekcí ceny

* 0,45
- 90 100,00

3 593 Kč/n2
130,00 m2

467 090
210 190,50
120 090,50

120 091 Kč

d. spoluvl. podil 7l2
hodnoty věcného břemene

rovnávací hodnoJa

1.4. Věcná břemena

1.4.1. Věcné břemeno doživotního uživání
Věcné břemeno už ívéni zíizené pto Růženu Langweilovou.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům

Druh věcného břemene: služebnosti - počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny

Oblyklé nájemné:

Obvyklá cena: 380 000,00 Kč
Procentní sazba pro stanovení nájemného:3,40 %o

Stavba RD - obvyklé nájemné: 380 000,- Kč * 3,40 OÁ = 12920,,Kě/rok
Obvyklácena: 150 000,00 Kč
Procentní sazba pro stanovení náj emného: 3 ,40 %o

_ 13 -
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Pozemky tvořící ftní celek se stavbou RD - obvyklé nájemné:
Kč/rok

Obvyklé nájemné - celkem: 18 020,- Kč/rok

Stupeň omezení vlastnického práva: I00 oÁ

18 020,- Kč/rok * l00%:18 020,- Kč

Roční užitek lypllfi,ající z věcného břemene: 18 020,- Kč
Věcné břemeno na dožiti oprávněné osoby.
18 020,- Kč x 10 let: 180 200,- Kč
Věcné břemeno doživotniho užívání - výchozí cena pro wýpoěet
vlastnického podílu
Úprava ceny vlastrrickým podílem

ocenění věcného břemene činí

2.LY 9

2.1. Hodnota pozemků

2.1.1. Zemědělslcý nozemek komunikace
Pozemek zemědělské cesty, v terénu fakticky neexistující,

Ocenění

Jiný pozemek oceněný dle § 9

150 000,- Kč * 3,40 %= 5I00,-

180 200,- Kč

1/2

90 100,_ Kč

Přehled použit}ch jednotkoqých cen jin

Zaňíděnt Koeťrcienty Index P Index T Úprava Yť;rl;Ť
Zákl. cena
tKč/#]

§ 9 odst. 5 - jiné pozemlry - hospodářslry neryužitelné pozemky

§ 9 odst. 5 3,93 0,25 0,98

Jednotková cena pozemku nesmí b Ý nižši než I ,, Ké l m2 . 1,-

Iyp Název
Parcelní VÝměra Jedn. cena Srážka Cena
číslo Í*1 Kč/m1 tKč]

§ 9 odst. 5 ostatní plocha - 763/16 793 0,98 793,-
ostatní komunikace

Jednotková cena pozemku nesmí blh nižši než l.- Kč / m'. 1,-

Jiný pozemek - celkem 793 793,-

Zemědělslcý pozemek komunikace - výchozí cena pro výpočet
vlastnického podilu
Úprava ceny vlastnickým podílem

Zem komunikace -

1. LV 119

.1. Věcná hodnota staveb
1.1 .1. Rodinný dům 162 099,40 Kč

-14-
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Hodnota pozemků
40 Kč1.2.1. Stavební a zemědělské 99

.3. Porovnávací hodnota
1.3. 1. Porovrrávací metoda 120 Kč

.4. Věcná břemena
1 .4 . 1 . Věcné bŤemeno doživotníh o uživéní 90 100"_ Kč

2.LY 9

1. Hodnota pozemků
2.1.1. komunikace 24.80 Kč

porovnávací hodnota
věcná hodnota

z toho hodnota pozemku
věcné břemeno

120 091 Kč
262 083 Kč

99 983 Kč
90 l00 Kč

omentář ke stanovení
V}rok posudku
a) s ohledem na stav a zejména umistěni oceňovaných nemovitých věcí, nabídku nemovitých věcí na
relevantním trhu a nastavení tržního sentimentu stanovuji oblyklou cenu id. spoluvl. podilu ll2 a id.
spoluvl. podilu 1/32 oceňovaných nemovifých věcí tak, jakje uved ena niže.

b) příslušenství oceňovaných nemovitých věcí tvoří:Studna, venkovní úprary a porosty
nacházející se na oceňovaných pozemcích

c) Věcná břemena, wýměnky a nájemní, pachto.mí ci předkupní práva spojená s oceňovanými
nemovit]ími věcmi: věcné břemeno užívání zapsané na LV č. 119, pacht zemědělslcých
pozemků

d) Nájemné nebo pachtovné: nedoloženy

Oblyklá cena
129 000 Kč

: Jednostodvacetdevěttisíc I(č

V Táboře 02. 08. 2018
zpracováno progíamem NEMExpress AC, verze: 3,9,8

Ing. Ivo Ludvík
Vančurova 2904
390 01 Tábor
telefon: 381 25 17 16
e-mai1 : ivoludvik@sor eta.cz

lrq
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Zna|ecká
doložka:

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

nemovitostí a pro zrákladní obor stavebnictví, odvětví

Znalecký posudek by1 zapsán pod poŤ. č, 783-3512018 znaleckého deníku.

Znaleéné a náhrádu nákladů účtuji dokladem č. fa783-3512018.

/q
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Výpis z katastru nemovitostí popř. informace z KN
Snímek katastrální mapy
Fotodokumentace

|"

4
2
7
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vÝptg z rerlsTnu lrxovrTo§Eí
píokazuJící stav 6vrdoŇ,aný k datn 27,09.2077 ó8:35:02

vymÚlelb bah úĚ déí|@\Jým pňslupk pró úěel: Dédiéé řlzehi, l.J.: 24 D a7a2ól3 pro Nalář kapico,Jé Xohdllto,1á
Hana, Mť

okres: czoÉ}3 lolhřircí, obéc| 518á?2 obfátaň
Kat.úz€b1; ?08?12 obrataň Li8t vláetnictví: 119

Y kat. úz€ú Jrou lrož6*y védery re dvou ót el'rýoh řadáoh (8t. - ttav€bnl pa.c6la)

vlastnlcké právo
PlígŤová Radka. Ylobalovioova 2ola/9, 39oo2'Iá}Éí
Ia4!{€il Jlří. č.p. 31, 39155 lto]ní rbřioé

615221/1a73
650120lo3úI

L/2
a/2

B ťémo9ltos tl

Petcele vlméIa tn2] D'rlh po?enkl zpasob ýwž7ž! zpasob ochrény
at . ,l2 593 zaEtavěná ploohe a

součásri Jé stéýbal obřatěň, ě.p. 55, bldldí
sxavba stoj! be pozdn u p.č.., st. 'l2

Pozaí*y 9é zjednoňšené evldenci - Parcaly p{vod Pozqnkóvý kéta9t, (PK)

Parceja D:Ll Ťw \rlrréré In2 ] Ir3Ýodrl! két.. úzém|

52/2
?03
,l63/1

3?8
2464
29š7

a1 Jlná itávé _ Boz zápfuu

c dnezen' vJ.asxnlckého ptáÝa

Tw vztahu
opráÝnén! plo

o věorró břereno už tvánt

LaJr$,€tIoYá Rrlž€na. ě,p. 55. 39a12 Paroéla: 8K 52/2 z-ýL2/2o].o-3o4
órataň, rČ/íČo: l35622/oa| ParoéIa i 8t. 12 z,Ll L2 /2olo-3o|

listlné U3n6rgrí soudu o dě<llotví é1. 1j2 D-2a9/2oo9 -3o ze drE 01,03.2010. Pt ávní r@ k6
dni 01.03.2010.

z-L1!2 /2oro-30 |
Poř€ di t datu podle prát rí rtlravy úólnné v d& Ýžntku IEáva

o zártat r1 IEáÝo 6ekutďrké podl6 § 69a ďd(uóníňo řádu
B Ld,.Llz }á dDi 3.12.2010 té výě1 3 696 tě . lřfulušonrtvíl

@ cz€ch l€I'lblto a.r., za
Bfurt.ovkou 266/2, Yíé}rle l l10oo
Prďta {, nčlrčo: 6019336

L.trg!,ro1l irtří, ě.p. 31, 39155 Dolní fiořtoB, Ň^Óo:
550120/o38?
Párc§Iai PK 52/2
Paroéla: PK
Parce].a: 9l(
Paro9lai §t. 'l2

!lstln€ Elokuční přln z o zřízení E€kutcrkóbo žártevníhó lEáva Da nóDvltodt1 ě.J. 120
Ex-u2525/2oo1 -22 za ih!€ o1,L2,20ao. PŤávnl rco ké dnt 03.12.2010.

z-loo2l/zoao -3o I
pořádr ,'. datu podle právní írrEáry účtnné v d& vznlku lřáva

o zá.těÝtli právo €lokutorlké rrodr€ § 69a §dcuční}o řádu
na Lď.l/2 kg dnt 26.6.2011 \r€ výči 30 ?50 Kě i příiluč6nit9l_r

aPoLID !aAalxc ipol. r r.o., otýlte Fl.ígrďá aadka, lilchalovlóaÝa 2oaa/gl39002 Tábor,

lGla.t'rólnl tlÍad plo vy&Ólnu, 
ťxaidgtrÓIbl 

lraco9l,ŠEé !.lbřlir9v, kÓd| 30q,

703
163/ A

z-roo21/zolo-3o I
z-aoo21/zoao-3o I
z-Ioo2tl2olo-3o I
z-Loo2ýzolo,3o1
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vYPIs z KiTA§TRu llEtlovlTosTt
pŤokazujíci stav evidovaný k daLu 21,09.2ó17 o8:35:02

okresl cz0633 Pelhřilnov obec: 5484?2 obrataň
Kať.úzéní: ?08?12 obrataň List vlastnictvi: 119

Ý kat. úzení jsou pozéey vedeťry vě dÝolr či§e].Írý§h řadách (8t. = stav€bní parcéla)

w!éÝ.ěni plo Poýinnost k
a Zat!íjeny pozenůové úpravy

Pařoe1a: PR 763/4 z-|'l93/2oll 3o4
Parcela: pK 703 z-l193/2ol7 -3od,

lrstjná oznáÉní §tátního pozenkového úřadu ó žahájení pozeňůových úpŤev sPu-291652l2o1?
zé ďr,e 20.06.20l'1. Přávní účirll<y zápí§u ke dlli 21-,06,2017. zápis prcÝeden drr€'
04.0,1 , 2017.

z-a793/2oI7-3o4

Ll sx7rla

ó rrsnes€lrí soudu o dědictvi íi. 132 D-2a9l2oo9 30 ze dné 01.03.2010. Právní nDé ké óri
01.03.2o1o,

z-tl 12/ 2olo_3o I
Pro.,Langvreil Jiří, ě.p. 31. 39155 Dolní qořice Rč/íčo: 650]120/0387

Flíqrová Radka, Michalovi_cova 2010/9. 39002 Ťáboř 6't522a/lÁ13

E Vztah ban7xóvanych půana e*oIa

Nemovltosxi jsoE y 1:zemnL,n ObvadD. ve kl:ež:ém vykonává sxáxni sp!áv!kátástlu nemovjtosti čaj
Katasťrálni úřad pro y7so.jir}r, Raťastrá7ni pŤaooyišťd ?elhřjÁov. kód:3o4.

č.skv lDréd zen&lé:rlcký a kaŤa.ŤÝaJr,) - 5CD
Vyhotoýeno: 27. a9.2o17 a8:48:2o

l€t€E!éIní úiad p!ó vYsoěiúu, Ratosi!álni lra@viště pérbiibvr kód: 3o4.
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vÝpI g z xl,tlsTR0 f,EuovlTogTí
p:rpkazující títav ďtdovattý k datlt 21.09,2017 08:35:02

wfóíoreró EzúpbrlĚ dákoýýn ŇslurÉm pro úcel: Dědiclé řlzenl, č.J.: 24 D 87Zm13 ya Nolář Kwkoýá Kar}oul4ová
HarÉ, Mgl

okťéš: c2o633 p€lhřlroť
Kat. t!žétní: ?00?12 obřátaň

ob€c| 5{0{?2 obťetěrl
Lišt vlá§tnictví | 9

Ý k.t. úz€ú Jrqr pože*y v€d€íry vé dÝd: ótiollý§h řadádh (8t, - rtav€|rní páro€lá)

vléstn7cké ptáýó
Bít€k iItří, ó.p. 158, 39!12 obrataň
ě6ská rapubltlca
íIfková xařle/ st.íopraÉmá 55{/29/ §ríohov, 15000
Přaha
Flíqro! á Bádka, xlobelovioová 2018/9, 39002 Táboť
rlaElot á aúž6na, č.p. a9, 39412 &rataň
lleftová ívana PhDf. t Bratillavgká asnl2t Bostivď|
102oo Praha 10
.fat€šová lrarle, Pro3óě 1, 39501 Fošná
Kulh.aÉh iran, svépo.oc 69a. 39102 s€ztrovo Úští
xulháték Jtřil P§.t9ťo9á 72o, 39168 Žrrovnroo
Kulhánková aIaro3lava, s9ápoDc 69Á, 39102 8ezílDvo Ústí

liadrÝart iro3ef. č.p, 30? 39{12
x.řát ondř€J. é.p, 1-27, 39|12 obrataň
É€nka aretl, č. p. fi , 39{12 obrataň
l,€řr€Bková ;raira. č.p. |?? 39412 obrataň
Přívozrríkotrá Dana. Jurqranno\ra 1262, 36301 ortrov
sobková Ealbora, Šinpeh, 39501 ůrataň
Toltlová Jáná, č.p. 52, 39|12 obrátaň
Ýolalová Jená rEr., č.p. 80, 39a12 obřateň
zadrežl.lová věřa, Tlrllova 386, 39|94 Černovloe

75033V1508
0000o0o1_001
L6s326/036

67 E22L/aa13
395a25/o29
165123/Lo1

22saluOao
5012o3/0a5
sÁo|22/3|29
5o55o5/a29

590{02,/15{1
a2t32^/I5L9
560913/1198
5a5930/0221
IB6o1l/116

756009./1{95
a3621|/oL2
{060í}/001

2/32
2/32
2/32

1/32
3/6Á
2/32

L/a6
1-/6l
1-/6l
u6|

u32
L/32
L/32
2/32
2/32
2l32
2/32
1/6|

2/32
Přts_lušnost hosPodaž7t B íEjetkém gtÁtu

8tátní poz€td<ový írřad. Eus.itEcká ao2uaaa| Žižkov, 130oo 01312?7|
Praha 3

J,.ři, č.p. 31, 39155 Do]ní rbřtoo

B lY€lno\rj tos tl
Pozaí,ky

Pe'"ceJa

763/16 ?93 o§tátní p.l.oo}ra ortatní

_Jiná pl:áÝa - Béz záplru
c----ana;eni-Ýlés6raE ve

Tw v2téI11)
apráÝněn7 plo

@ c26oh B.trlbltc a.u., za
Blrur.loÝtou 256/2| ulobl'a I alooo
PŤaha {, BřlIěo| 6019336

o zástavn1 práw en6kutor3ká íDdle 6 69a §ídruěnlllo řádu
*^ Iď.LB2 ké dnt 3.12.2010 Ýé Ýýčt 3 696 Kč § pííslučonrtvt't

Iátryt61l..riří, ě.p, 31/ 39155 Dorn1 Bořtco. RČAČo:
650120/oil8?
Perc€la: 163ft6 z-Loozll2olo-3o t

'jštrná 
E!étuění příkiz o zřízorlí ď€Lutor.kélp zá3taÝ!ího práva na n€tDvltostt ó.J. x20

-a2626/2oo7 -22 žé &lé 01,12.2010. Právní rcc he dní G1.12.2010.

taÁtst!árnl úř.d pEo vysoětnu, 
rRátAgtr{rnl 

prdéóvi3!é PěrbllmÝ, kód! 304.
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VÝTIS Z RÁTBSTRU NEMOÝIŤOSTÍ
paokazujici ,tav evidovdný k datln 21.09.20l? ú8:35:Q2

okres: cz0633 PelhiilnDv obec: 5484?2 ob}ataň
rat.úzerílíl ?08?12 oblataň niEt vlaBtnictví: 9

v Lat. úz€tlli j3ou poz€tůy vedÉny ve dvou čí§e]nýah iadá.h (st. = 3tavébní r cera}

'is 
1:?rd

l_.o., Bi-lek ;Iiií, č.r. 15B, 39412 obrlataň

l_ťo" Langřeil iriní. č.ř. 3t. 39t55 DoJní xoiice
F.Líqaová Radka, riiohatovicoÝa 2018/9, 39002 Tá}oŤ

ě Ulné.ení §oudu o dédictví čj. 132 D-289/2009 -30 ze dnc 01.03.2010. PŤávlLí,njrc ke dni
01. ú3.201o.

z-555ol2oíJ6-30,r.
RČlIČa: 75o33ll75qB

z_L712l2o1o-3o4
Rč/zčo ! 65oa2ílo3g7

67522ula73

N1novilta1ti ]sou v úz ďí],iiln oíJvc,du, ve ktezé!! vrkalává stár,j. sP!áýu }art§rju řemoýito§tj Čnl
X.ata*tžálrri úĚad plo w*oěim}. J(dta§fuálni ],řicoťišté "efhžiAov, 

kód: 3o4.

o o}ůáěeni pii9lušnogti hospodaiit s íiajet. státu(§4 záL.Ě.503/2012sb. ) z€ dne 02,01.2013.
z-730 l2a13,3a4

!ťol stát[í pozcíůový úiad. llusinegká 1024ll\a, Žižkov, 13000 Paái\a RČ,/rČo: Bl3L2'l'14
3

o Usneteni §oudu o dědietví ol.te§ni soud Ý }lrddci lfuá_lové čj. 34 D 300/2015-72 ze Ňrc
21.06,2016. Plávrlí noe ke dni 21.06,2016. Paávrťi účiIůí zápi3u ke dni 24.06.2016. zápi3
paoveden drle 15.0?.2016.

P_řo.,vokalová iIand }íqŤ., č,p. s0, 39412 obŤataň
v-3898/2016-304
RČ/rČo: 436214lo12

teský úřdil zffiénéilčký á ,td!ds|Ij]nl saD
vyhotaveno: 2i,09.2úl7 a8!46:52

ta&etlslní úřsd p!ú WsoČitu. li*,§t'!árhi přacoýi;i:ě pÉtbtiú@r lróar: 3o4_
s!!er ],3

-21 -



a(L
1

l
§

j

'i{
Ý' :,'

-22-

^



l

,é#:,"



-24-



-25-



-26-

t
Il
}

'} ,

o,ď



-27 -



Ml



-29-



.47

r
-

\

\*

-

-?


