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úkol
Stanoveni oblryklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dobrovolné dražb1,.

a ocenenr
Ocenění podle cenového předpisu
Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu v.vhltáškl,MF č. 44112013 Sb. v
aktruílním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
maj etku.

Obryklá cena (tržní hodnota, obecná cena)
Dle zákona č. l51l1997 Sb., o oceňování majetku - se pro úče1;,tohoto ákona rozumí cena, která by
byla dosažena při prodej ích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo pŤi posk;tování stejné nebo
obdobné služby v oblyklém obchodnim styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažuj í všechny
okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají r]irr mimoádných okolností
trhu, osobních poměru prodávajícího nebo kupuj ícího ani vliv n lášmi obliby. Mimořádnými
okolnostmi se rozumějí například stav tísně plodávajícího nebo kupujícího_ dusledky přírodních či
jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztah.v majetkor-é. rodimré nebo jiné osobní
vzíahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zyláštíli oblibou se rozumí zrlášmí hodnota přikládaná
majetku nebo slrťžbě qpllfrzající z osobního vztahu k nim. obrl-klá cena rjadřuje hodnotu věci a
urěí se porovnáním.

Podle mezinarodních oceňovacích standardů IVSC je definor,ána trfui hodnota - "odhadovaná
éástka, za kterou by měl b]ít majetek k datu ocenění směněn v transalici bez osobnich l,Iivů mezi
dobrovolně kupuj ícím a dobrovolně prodávajícím po pařičném pŇzl-umu nhrr_ na němž účastníci
jednají informovulé, rozvéžné a bez nátlaku. "

Stanovení tržní hodnoty
Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použtelrré v současných
ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe rrystihujíc současnou bodnotu majetliu. Ta je velmi
proměnlivá v čase a je ovlivňovrána mnoha faktory, které se rlrijejí r období rozvoje tržního
hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukomého Pouátí metod a způsob
stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro kter,ý, se trhi hodnora majetku zjišťuje.

Pro odhad tržní hodnoty se používají tyto oceňovaci metody:
Metoda věcné hodnoty
Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena věci snížená o přinďeně opotŤebení odpovídající
opotřebené věci stejného staři a přiměŤené intenzity používání. Cena reprotulicní je cena, za kterou
by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit r' dotÉ ocenění. bez odpoětu
opotřebenÍ.

Metoda výnosová
Tato metodaje založena na koncepci "ěasové hodnoty peněz a relatinr]ho rizika inr-estice".

Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterou je nutno pň *anor tne wokor,é sazbě uložit,
aby úroky z této jistiny byly stejnéjako čistý vl/nos z nemovité r-eci.

Metoda porovnávací (komparativrť, srovnávací)
Metodaje založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnlhi_ _iej ichž cen;,byly v nedávné
minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace _ie mozno rl-trodnotit jak hodnotu
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samotné stavby ěi souboru staveb, tak hodnotu pozemku.

Výpis z KN popř. informace z KN
Snímek katastrální mapy
Místní šeťení
Tnformace sdělené objednatelem a účastníky místního šetření
Informace z veřejných zdrojů
Odbomá literatura a periodika

Nemovitosti se nachází v Táboře, v části obce Zárybničná Lhota, při komunikaci 1. ďídy.

SOUCASNÝ STAV BUDOUCi STAV
okoli: E bytová zóna E průmyslová zóna

E ostatní E nákupní zóna
Připojky: E/D voda E / E kanalizace tr /trplyn
veř./vl. E/trelektro D telefon

Okolí : E bytová zóna E průmyslová zóna
D ostatní E nákupní zóna

Přípojky: tr/Evoda E/Ekanalizace tr/trplyn
veř./vl, tr/!elektro E telefon

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

E MHD E železnice

k zpevněná komunikace E nezpevněná komunikace

Jedná se o rodinný dům s kolnou a se samostatnou stavbou stodoly s vestavbou garáže. Dále jsou
předmětem ocenění venkovní úpravy a pozemky zastavěné stavbami a ve fuŇčním celku.

RIZIKA

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou
NE Nemovitá věc není situována v ovem lžeml

věcná břemena a obdobná zatíženíz
ANO ZásIavniwávo

ostatní rizika:
NE Nemovitá věc není pronaj ímána
ANO Stavby s výrazné zhoršeným technickým stavem
ANo stavbv dlouhou dobu neužívané

E dáInice/silnice l. tř.
širši centrum - zástavba RD

E] autobus
E siInice II.,IILtř.

Rizika spojená s právnín stavem nemovité věci: nejsou
NE Nemovitá věc je řádně zapsrina v katastru nemovitostí
NE Stav stavby umožňuje podpis zástayni smlourry (vznikla věc)
NE Skutečné užívánrí stavby není v rozporu sjejí kolaudací
NE k nemovité věci ie zaiištěn přímo z veřeiné komunikace



Index trhu s nemovitými věcmr

Název znaku č. Pi
1. Situace na dílčím trhu s nemovitýryni věcmi: Nabidka odpovídá II 0,00

poptávce

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

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

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

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

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

6. Povodňové rízlko Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu IV 1,00

záplav
7. Hospodriřsko-správní význam obce: Obce s počtem oblwatel nad 5 III 1,00

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

katastrání území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické
lokality

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

obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí
l elikosti nad 5000 obyvatel

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní lybavenost (obchod, služby.
zdravoínická zaŤízení, školské zařizeni. pošta, bantovní (peněžní)

služby, sportovní a kultumí zaíizeni aj.)

I 1,05

V případech ocenění nemovitých věci vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy Č.

3 oceňovací vl hlášky: 
)

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

' 
PJ:1,050

i=l

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1.0:

Index trhu Ir : Po * Pl * Pt * P9 * (1 + Z PJ - 1,000
i=l

Index polohy

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

Název znaku č. Pi
1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby vjednotném funkčním I 1,00

celku
Z Yi"uuZuii"i rástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční I 0,04

záslavba
3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce ru -0,05

4. Možnost napojení pozemku na inženýrskó sítě, které má obec: II -0,10

Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci

5. Oběanská vybavenost v okolí poz
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částečně občanská venost obce
6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, VII 0,01

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. Obwatelstvo: Bezproblémové okolí II 0,00
10. Nezaměstnanost: Vyšší než ie pruměr v kaii I _0,01

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

ll

Index polohy Ip - Pr x (1 + 

' 
Pi):0,880

i=2

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přilohy č.
3 oceňovací r,yhlášky:

Koeficient pp - 11 * Ip : 0,924

V ostatních pŤipadech ocenění nemovitých věcije znak 7 až 9 roven 1,0:

Koeficient pp - Ir x Ip: 0,924

Zjištění základní ceny stavebních poxemků pro llú. Zárybničná Lhota

Zák|adní zjištěná cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv :1 051,00 Kč/m2

Pozemky
Pozemek zastavěný stavbami apoz. tvoíici frní celek, snížená lyužitelnost vzhledem k šířce
pozemku a umístění staveb. Bez zv1. vlivů.

Ocenění
Index trhu s nemovitostrni Ir = 1,000

Index polohy pozemku Ip = 0,880

Výpočet indexu cenového porovnání

Index omezujících vlivů pozemku

kůth

Nazev znaku č. Pi
1 . Geometrický War a velikost pozemku: Nevhodný tvar, nebo velikost - I -0,01

omezuiící ieho vružití
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % IV 0;00

včetně - ostatní orientace
3. Ztížené základové podminky: Neztížené základové podmínky III 0,00
4, Chtánénáúzemí a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné I 0,00

pásmo

5 . Omezeni užívání pozemku: Bez omezení lživárj I 0,00



|6. Ostat.rí .reu,re dené: Bez dalšich vlivů II 0,00 l Z.r: t.r

Index omezujících vlivů |6: | + Pi:0,990

CelkovýindexI=11 * 16 * Ip - 1,000 * 0,990 * 0,880:0,871

Stavební pozennek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. l a pozemky od této ceny
odvozené

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

z!ýl,ceXa Index Koef, U3]::'l3

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
4 odst. 1 1051.- 0.871 915.42

Iyp Niázev
Parcelní

číslo
Výměra Jedn. cena
i*rl |-Kč/n l

Cena
IKčl

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a St. 60 433 915.42 396 376,86
nádvoří

Stavební pozemek celkem 433 396 376,86

PozemL7 - zjištěná cena = 396 376,86 Kč

vecne sta

RodinnÝ dům
Jednopodlažní, podsklepená zděná stavba RD s podkrovím. Zdivo cihelné, mímě zavlhlé, sďecha
sedlová, krytina tašková, strop keramický. Napojení na elektřinu 230 i 400V, voda z veřejného
vodovodu, dříve ze studny s el. čerpadlem, odkanalizování do veřejné kanalizace, v}.tápění v kotli na
pevná paliva, ocelové žebrové radiátory, pravděpodobně poškozené rzi a mrazem, ohřev TV v
bojleru. Okna plastová, jedno okno dřevěné špaletové, podlahy dlažba, PVC a plovoucí laminátové.
Stáří stavby cca 78 roků. Dům postupně modemizován a opravován, opraly částečně provedeny
neodbomě a ledabyle. Stavba morálně i technicky opotřebená.

Zatíídéni pro potřeby ocenění
Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 13, typ C
svislá nosná konstrukce: zděná
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Podsklepení:
Podkroví:

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

podsklepená
má podkroví nad 2l3 zastavéné plochy 1.nadz.
podlaži
se šikmou nebo strmou střechou
s jedním nadzemním podlažim
111
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Zastavěné plochy a výšky podlaži

, azeY
zastavéná

plocha Konstr, výška

.,PP 30.90 m' 2,80 m
,,\P 86,42 m' 3,20 m
?odkroví 80.80 m' 2.90m

Obestavěný prostor

edno
Obestav

30.9)*
86.42

?odkroví 238,6

tPP: NP - nadzemní

1,PP
l.NP
Podkroví

r - celkem:

Popis a hodnocení standardu
(S = standard, N = nadstandard, P: podstandard, C = nevyskytuje se,
_{ : přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)

Výpočet koeíicientu trQ

Konstrukce, vybavení

-{. Střecha

ířské konstrukce
-. Vnitřní o
3, Fasádní
9. Vněiší
10. Vnitřní

Okna
1_+, P ch místností
1 5. Podlah ostatních místností

86.52 m
276"54 m
238.60 m

Dveře

16. V
1 7. Elektroinstalace

-7 -

]bj. podíl[% Cást
í%1

Koef. Upravený
obi. oodíl

I. Zéklady S 5,40 100 1,00 § ,40
). Zdivo S 23,40 100 1,00 23 ,40
]. Stropy S 9.10 100 1,00 9.i 0

S 5,40 100 1,00 5,40
i. Krytina S 3.30 100 1,00 3 30

s 0,80 100 1.00 0,80
S 6.10 l00 1.00 6,10
S 2,80 100 1.00 2 ,80
C 0,50 100 0.00 0.00
S 2,20 100 1.00 ) )o

l l . Schody S , 1n 100 1,00 2 ,30
S 3,20 100 1.00 J )n
S 5.10 100 1.00 5,10
S 2,10 100 1,00 2,10
S 1,30 100 1.00 1 ,30
S 5 10 100 1.00 5.30
S 4.20 100 1,00 4,20



8. Bleskosvod S 0.60 100 1.00 0
19. Rozvod vody S 2,90 100 1,00 )so
20. Zďroi teplé vody S 1,70 100 1,00 1,70
21 . Instalace plynu C 0,50 100 0,00 0,00
22. Kanalizace S 100 1,00 2,70
23. Vybavení kuchyně C 0,50 100 0,00 0,00
24. Vnitřní vybaveni S 4,30 100 1,00 4,30
25. Záchod S 0,30 100 1,00 0,30
2ó. Ostatní C 4,00 100 0,00 0,00
Součet upravených objemoqich podílů 94,50
Koeťrcient vybavení K+: 0,9450

Pln e c
:\a_

I p re.

:_.
\]:.:
'::,. 

j

R,,din

\ipc

P,,r,,r

Výpočet opotřebení analytickou metodou
(OP - objemový podíl z přílohy č, 21, K - koeficient pro úpravu obj. podílu

Ocenění
Zák|adni cena (dle pŤíl. č. 11) [Kč/m3]:
Koeficient využití podkoví (dle příl. č. 1 1):

Koeficient lrybavení stavby Ka (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb K; (příl. č. 41 - dle SKP):
Základní cena upravená [Kč/m3]

2130,-
I,1200
0,9450
1,0500
2,1920

up : upravený podíl v návaznosti na dělen PP : přepočítaný podíl na 100 %
Konstrukce, vybavení oP

l%1

část
l%1

K UP
l%1

PP
l%1

St. Ziv. Opot.
části

Opot. z
celku

1. Zžklady S 5.4( 100,00 1,00 5,4a 5,7I ]8 l50 52,00 2,9692
2. Zdivo S 23,4C l00,00 1,00 n,4a 24,76 18 120 65,00 l6,0940
3. Stropy S 9,1 100,00 1,00 9,1 0 q Ál ,78 l10 70,9l 6,8286
4. Střecha S 5,4C l00,00 l,00 5,40 5,,7l 18 ll0 ,]0,91

4,0490

5. Krytina S 1 ]r l00,00 1,00 3,30 3,49 78 80 97,50 3,4028
6. Klempířské konstrukce S 0,8c l00,00 1,00 0,80 0,85 20 30 66,61 0,566,7

7. Vnitřní omítky S 6,1c 100,00 l,00 6,10 6,46 5 30 16,67 1,0769

8. Fasádní omítky S 2,8c 100,00 1,00 2.80 2,96 40 50 80,00 2.3680

10. Vnitřní obklady S 2,2c 100,00 1,00 ) )o ,78
18 l00.00 2,3300

1 1. Schody S z,.JL l00,00 1,00 2,30 2,43 78 l00 78,00 1,8954

12. Dveře S 3,2c 100,00 1,00 3,20 1 1q 78 80 91,50 3,3053

13. Okna S 5,10 l00,00 1,00 5,10 5,40 8 40 20,00 l,0800
14. Podlahy obytných místností S 2,1a l00,00 1,00 2,I0 z,22 4 15 26,67 0,592l
15. Podlahy ostatn ích místnostl S 1,30 l00,00 l,00 1,30 1,38 78 80 97,50 1,3455

16. Vl.tápění S 5.30 l00,00 1,00 5,30 5,6I 58 58 l00,00 5,6l00
17. Elektroinstalace S 4,2a 100,00 1,00 4,z0 4,44 4 25 16,00 0,1l04
18. Bleskosvod S 0,60 100,00 1,00 0,60 0,63 78 80 91,50 0,6l43
19. Rozvod vody S 2,9( l00,00 1,00 2,9a 3,07 15 30 50,00 l,5350

20. Zdroi teplé vody S |,7( l00,00 1,00 1,7a 1,80 l5 20 75,00 1,3 500

22. Kanalizace S 2,7C 100,00 l,00 2,,7a 2,86 58 65 89,z3 , § §ro

24. Vniřní lrybavení S 4,3c ] 00,00 l,00 4,30 4,55 10 78 1z,&2 0,5 833

25.Záchod S 0,3c l00,00 1,00 0,30 0,32 10 78 12,82 0,0410

Opořebení: 60,9 oh

\r|,\ I]

\ ázt
L,,}r,r

Pt:rPi
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Plná cena: 601,66 m3 * 5 188,71 Kč/m3
llreficient opotřebení: (1- 60,9 % 1100)

ť p.ara cerry dle § 30 odst. 6 - morální opotřebení

zJúvodnění použití moralniho opotřebení
Stai,ba morálně a techrricky opotřebená
Srážka za morální opotřebení: I 220 639,15 * 3 %o =

Rodinný dům - zjištěná cena

3l2"l,839,26Ké
0,391

I220 639,13Kó

36 619 17 Kč

1 184 019,98 Kč

porovnávací metoda

oceňovaná nemovitá věc
Užitná plocha: 128,00
Obestavěný pro§tor: 601,66 m3

Zastavěnápiocha: 86,42m2
plocha pozemku: 1 694,00 m2

srovnatelné nenrovité věci:

Název:
Lokalita;
Popis:

Prodej rodinného domu 230 m2, pozemek 380 n2
Nekutova, Chýnov
Nabízíme k prodeji objekt, postavený cca mezi lety 1850 - 1870 a z části byl užívan
bydlení až do roku 2016. Stavbaje situována v širším centru města Chýnova s

dostupností k autobusové zastávce, kulturní a obchodní příležitosti.Y roce 2020
dokončen obchvat Chlýnova a současná komplikovaná dopravní situace
prodávaným objektem bude odkloněna. Objekt je částeěně podsklepen a patří k
zděná stavba - kolna na pozemku. Všechna okna vedoucí směrem na silnici E55
lTměněna za piastová cca před 8 lety. Při rekonstrukci, která je u celé
zapotřebí, mohou vzniknout například 2 - 4 bytové jednotky, každá s
vstupem z vnitřního schodiště. Případně v přízemí dva nebytové prostory vhodnó
podnikání + b}ty v horním patře. Půda je vhodná k qýstavbě podkrovního
Současné dispoziční řešení: Suterén (sklepní prostor cca 3x6 m) přístupný z j
části prostor v přizemi. Y píizemi jsou dva samostatné prostory každý s
vstupem z chodby. T}to prostory nejsou v současné době určeny pro bydlení.
prostor cca 42 m2, původně využívaný j ako koloniál. Druhý prostorje rozdělen na
místnosti, cca 3x 18 m2, v jedné z nich je umístěn kotel VIADRUS na tuhá paliva
elektrický boiler, kterými je zajištovano teplo a teplá voda do b}tové jednotky
patíe. Z chodby je dále schodiště do patra, pod schodištěm je malá
místnost, V mezipatře se nachézí dvě menší místnosti a vstup na nyní
balkon. V prvním patře jsou opět dva samostatnó prostory, každý s vlastním
z chodby. První prostor - menší, je rozdělen na 2 místnosti ccal8m2 až30 m2, zde j
původní elektřina a neni zde zayedena voda ani topení. Druhý prostor - větší,
ještě začátkem roku obydlen, je zde kuchyně s kuchyňskou liŇou, spíž, koupena
sprchovým koutem a WC, pokoj a ložnice. Ložnice je rozdělena příčkou na dvě
s vlastním vstupem na balkon. Celková plocha této bytové jednotky je cca 54 m2.
druhém mezipatře se nachází jedna menší místnost a vstup na nyní již
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suché WC. Na půdu je vstup po dřevěném schodišti ve špatném stal,u,
píostoru kopíruje spodní patra a je vhodný pro vestavbu. Celková současná uži
plocha se pohybuje cca 230 m2. Voda - z veřejného řadu. Kanalizace - veřejný
Elektřina světelná i motorová. PENB: není zpracováLno dle výjimky ze zákona č
406/2000 Sb.

380,00 m2
230,00 m2

Pozemek:
Užitná plocha:
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 zptacovatele ocenění
Cena
tKč]

890 000

Název:
Lokalita:
Popis:

Pozemek:
Užitná plocha:

Použité koeíicienty:
K1 Redukce ceny dle zdroje informací

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha

K4 Provedení a vybavení

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

\:zt
L :L.;
P !L

Užitná plocba
Im1

230,00

Jedn. cena.,. , )Kc/m
3 870

1,00

1,15

1,10

1,05

1,08

1,00

1,00
Celkový koef.

Kc
1,43

Upravená j. cena
Kč/m']
5 r5l

Prodej rodinného domu l15 m2, pozemek 536 m2
Chýnov - Dobronice u Chýnova, okres Tábor
Exkluzivně nabizime k prodeji samostatně stojící rodinrrý dům v obci Dobronice
Chýnova. Dům stoj í kousek od návsi u silnice směrem na Ratibořské Hory, od
je oddělen předzalrrádkou, Je ze 2l3 podsklepen, do prvního nadzemního podlaží
vchází verandou, odkud je vstup na WC a komory, po schodech se vchází
chodbou do kuchyně (15 m2), obýváku (20 m2) a ložnice (15 m2), pokoje j
částečně pruchozí (obývak s ložnicí), vzhledem k nízko umístěným velkým oknům
místnostech do nich proudí dostatek světla, V druhém nadzemním podlaží se
3 pokoje (2 z nich opět průchozí o výměrách 14,3; 15,5 a 18,5 m2), druhé
podlaží nebylo využiváno na každodenní bydlení, sloužilo jako ubytování
návštěvy píevážné v letních měsících. Koupelna s vanou a sprchovlým koutem
nachiuí v píízemí. Dům je vytápěn kotlem na tuhá paliva, ve sklepě se nachází dv
zhruba stejné místnosti o výměře 13 m2. Nemovitost je napojena na obecní
k dispozici též vlastní studna na zabradé, odpady svedeny do septiku, plyn v o
není, Na zahradě se nachází dílnička, bývalé hospodtířské budovy a malá garéž.

obce jezdí linkové autobusy, je zde malá prodejna základních potravin. Uvedená
je bez daně z nabytí nemovitých věcí, lze financovat hypotékou. Pro bližší info
kontaktui te makléř e zakázky .

536,00 m2

115,00 m2

0,95

1,00

I,12

1,00

0,95

1,00

:,
Lž

Zdroj : www.sreality.cz

Zdroj : www. sreality.cz
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i7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 
lCena Užitná plocha Jedn. cena Celkový koef. Upravená j,. cena 
l

LKč] Ltrr'] Kč/m2 Kt [Ke/m2] 
|

1 290 000 115,00 11 217 1,01 11 338 l

\ázev:
Lokalita:
Popis:

Pozemek: 410,00 m2

Užitná plocha: 280,00 m2

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

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úvalla zpracovatele ocenění
Cena
[Kč]

Prodej rodinného domu 280 m2, pozemek 410 m2
Dlouhá Lhota, okres Tábor
Exkluzimě nabizime novostavbu rodinného domu před dokončením. Dispozičně j
dům řešen takto:

PŘÍZEMÍ- Zádveíi, komora, velký obývací pokoj spojený s kuchyňským k
(hotové rozvody,Eurookna,bez podlahy, bez omítky), koupelna s vanou a s W
(hotové rozvody vody a elektro,podlahy,omítka a dla:žba,vana,umyvad1o), 2 pokoj
(hotové omítky,rozvody,podlahy, Eurookna),chodba,schodiště.

I.PATRO - hala se schodištěm,3 pokoje (hotové rozvody, omitky, podlahy
dokončením,střešní Eurookna v hale),l pokoj (hotové rozvody, podlaha, nedodě
omítky), koupelna s WC(hotové rozvody vody a elektro, zčásti omítky, podlahy)

PODKROVI - připraveno na půdní vestavbu, hotové rozvodlwody a elektro.

K domu patří kůlna a stodola s možností parkování auta, (nebo zbořením a ro
pozemku).

Vzhledem k tomu, že k domu paří poměmě malý pozemek 4lOm2,vyjednali jsme
majitelem vedlejšího pozemku, možnost přikoupení cca 2.000m2 vedlej
pozemku.Pro další informace volejte makléři.

Dům stojí na okraji qístavby, se západním výhledem na les za polemjižním do vsi.

Dlouhá Lhota je malebná jihočeská vesnice, vzdélena pouhých 8,5 km od T
8km od Plané nad Lužnicí, 7km od Chýnova. Ve vesnici je obchod a lestauíace
Veškerá občanská vybavenostje v blízkém TáboŤe a Plané nadlužnicí. Na dům V
rádi r,yřidíme hypotéku.

Jedn. cena--,, )l(c/m-

-11 -

0,92

1,20

1,15

1,00

1,05

1,00

1,00
Celkový koef.

K6
Upravená j. cena

[Kč/m2]

Zdroj : www. sreality.cz

Užitná Plocba
[m']
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Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej rodinného domu 110 m2, pozemek 1 007 m2
Tábot - Záluží, okes Tábor
Prodej rodinného domu 2+1, I10 m2, Záll:ži ll Tábora. Dům se nachází v centru
Zálúi,vzdá|eného od Tábora 3 km. Nemovitost Je po částeěné rekonstrukci (
plastová okna, komín, na zaítadé je dřevěný altanek), vnitřky domu jsou
rekonstrukcí, je potřeba udělat především elektřinu a dům odizolovat proti vlhk
Foto interiéru na žádost zašlu do mailu, momentálně se nemovitost vyklizí. Y
je řešeno kotlem na tuhá paliva, přívod vodyje zde obecní a odpady jsou vedeny
jímky. Pro více informací mě můžete kontaktovat.

1 007,00 m2
110,00 m2

Pozemek:
Užitná plocha:
Použité koeíicienty:
K1 Redukce ceny dle zdroje informací

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úvalta zpracovatele ocenění
Cena
IKč]

1 695 000

Užitná plocba
Im1

Jedn. cena,,", 2l\.c/m
15 409

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
Ce|kový koef.

Kc
Upravená j, cena

Kč/m']
13 8681 10,00 0.90

Zdroj; www.sreality.cz

Minimální jednotková porovnávaci cena
Pruměmá jednotková porovnávací cena

5 552 Kč/m

Maximální va Dorovnavacr cena
9 356Kčlmz

13 868 Kč/m2

Z::l',
j ],

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy
Pruměmá jednotková cena oceňované nemovité věci
Celková užitná plochá oceňované nemovité věci

vÝsIedná porovnávací hodnota

9 356 Kč/m2
128,00 m2

1 197 568 Kč
REKAPITULACE

porovnávací hodnota
věcná hodnota

1

1

197 568 Kč
580 397 Kč

3963,77 Kčz toho hodnota
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ke stanovení
- :iedem na stav oceňovaných nemovitostí, nabidku nemovitostí na relevantním trhu a nastavení
-:,-_:ho sentimentu stanovuji oblyklou cenu oceňovaných nemovitostí jako celku tak, jakje
,:jenaníže.

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

Znalecká
doložka:

Zralecký posudek byl zapsán pod poř. é. 7 58-10/2018 znaleckého deníku.

7ralečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 758-10/2018.

/

ry1

-íď|ň...

,*''ffi;i"íA

i."r*š.ry,ď{il
"._,, ._l"'_/

/q

Obvyklá cena
1 198 000 Kč

zpracováno píogíamem NEMExpíess Ac, verze:
', Táboře 11. 04. 2018

Znalecký_posudek j sem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu v Českých Budějovicích ze dne29.I0. 1997, čj. Spr 1454197, pio
zél<ladni obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro

nemovitostí apro zékladni obor stavebnictví, odvětví
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podklady_á přílohy ., . _, _ ____ poěet stran A4 příloze

Výpis z katastru nemovitostí popř, lntormace z KN

Snírnek katastráiní mapy l

Fotodokumentac" 10

i

l

l
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|trvprs z KATA§TRu xnrovrrosri
prokazulrcr| Étav €Ýldovaný k áatu :a.a4.t018 13:55:02

ae okrěr. 6203l? T{bo!
íai.l]žBn! l 790991 liaybBldnó l,hot.

obec: 5520{6 Táboí
Li,3L vla3tniclvi| 137

v kat. tlraDi lrou požcBky Ýcalcny v! alvou čl6alííích řadách (at. = stivlbni parcalrl

'",.rs |;]., L,j:4 pl',t irť,

BytoÝé diužltvo uoTÝL, v.néutov! 2904, 39001 Ťábot 0r656662

a, .]-,:,l ]iť
!)1r'.,! j e výnétatfi2] Dtuh pozenku zpúsób ýYvžiti Způsob óchtanY

ót, 1,

součdšťl Jé s čávraj

ill? zastrÝéná p].oclr! e
náavoří

zárybniéná Lhot., č.p. 13, tod.důúl
emku p,č,: sl. 19

5{ žlhláclá

8t. 60

sotJčd§tl Jé §éáv}4;

{s3 zr§tavěná plocha a
nádvoíi

zóřybnlěná I]hota/ č.p, {8t rod.dúB
,,'l.rfj.l |,r,., ]_i ]],r emkú Ď.ó.: aL. 60

íond

"ijllů il.r8vd _ Baž ,rpl3u
oněreňl !'l,á§ťnlc kél1o ptáva

Ťw ÝrLahu
oPtávněn1" pró póvinho1t k

o zictavni pravo,arluÝní
Pohl.dávky wp}ýr,ajicí ze rá§tavní s8ůouÝt,v€ výši 95t.000,00 Ké s koncěnou 6Pl.tno6ti
20.5 .2013 vé€tné Piíalušén6tv1

Tonková H€lanr Mga. , spoJencú
2 644 /3],, ťo!n]. PočeŤnj,cé, 19300
Prrh. 9, Rc/Ičo! 615220 ]0290

Parcéla r §t. 60 v-893 /2013_308

-ijjajnd sňlouva o rřizoní zástavniho P!áva poatle obé.z. zé dné 20,02,2013. Plávni úětňky
vklldu ptáv. k. dni 26.02,2013.

;(,ť.l{Jl * .tatu podla praivni úprav!, učlít,'e v době Ý?niku p!áva 
V-883/2013-308

o zaEttvnl pŤávo Énluvni
k ž.Jidtanr dluhů:
- dluhy wc \rt,sí 872.000l00 Kc vcétn. PÍtslušénství- dluhy uzrvl6n. do 20.12.2030 do wi. 50.000,00 Ké vé6tné piiÉlušenstvi

dllhy n. vi.dán]. béždŮVodného obohacení a na íriihradu škódyl ktc!é vzniknou do
20.12.2030 do ýiiš6 872.000,00 |€
- dluhy do crlkoÝá v!,š6 922.000,00 Kč vč.tné přislušénstýí

9aldvi.it],.r gpaaka§§a Bank aG, id. Parcela: 9t. 19
É. Fx 36924, aPltklr§..nPllt, 3/ Prrc.la: 573
li.alal6Étatr§l,ch, 3910 zwattl,
aakouBka iapublika, vi,konává l
ld].dvl€rtl.t gParkaasé 8ank AGl
Kládt6r6ki 126, Jlndři.chŮv firádcc
II, 3?701 Jlnclřlchův ,lradcc,
Rc/Ico I a9060?24

Li§tiíd snlouv. o zťírGní žá3tavniho p!áÝá podl. obč.z,, o zrk^z\,2cí2.\1 . z.tížaní
č.051289-006 z. dn.25.r.1.2015, Právni účlnky ziipiEu lt. dnj,30.11.2015. zaPls
prďýadln dna 22.L2-2015, ulož.no na prac. Tábor

ý-j.0622l20ls-3ae
aó!,.rd1 .]i 30 . 11 .2015 o8 :00

l{álA*tťÁ]ní liřó.l t,ín JlhoÝský křáj, Kóta3trálni pťacoviště Ťáboť/ kód| 306.
stť&u 1

v-to622l2015-30a
v-10622/2o15-308
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vÝ?ls z KATÁ§rRU NEMovíŤosTT
pťokazujici staw eýidovaný k dat-u 1(1,04.2al' 1-7,55:a2

okťe § t cz031? Tábor

Kat.ÚZen1l 790991 zárybniěná Iňota

oh. c: 532046 Tábo!
!i5t vlart]nictví: 13?

v kát. úzetnj, Jsou Pozemky vedeřly vE ďv§u ěíselných řadácb (st. = staÝebni Parcela)

Tw ýetah]l
ln._rvréi, r rI1 Poť,innoiE k

solrr,j§é] !d1 ,fi!isy
Zifuazdk néžajistit ,á3t. Př. v. ÝýhodnějĚítn pořádí nor.ý druh

bcz souhl.§u zástsÝBiho včřitéle, Po dobu ttvání zástal,níbo PfáÝa
V-la622 |20L5-30&

LjsLjra aml ouva o zřizeni zá.taýnibo práva Podl€ obč.z., o zákazu žcl^zeni a 7al,ižaíí
č.05128!-006 re dne 25,11.2015, Právní úóinky zápísu ke dni 30,11,2015,
zápis Piov.den dna 22.L2,2075i u]-ož€no na přaé, Ťáboa

v-10622 /2015-30s

souÝasej ič1 záPisy

'áÝaz.k 
neufiožnlt 2áplš nového zást. p!á1řá naBísto §talého

bez souhla§u zástavEího věřítete, Po .tobu trváíi, zásřaÝnibo p!áva
V_10622 /2015-308

ijstina sh!.ouva o zří?€ní žástalrníhó p!áÝa podle obč.r., ó zákaz]u Ťci,z?ií á zaiižén1
ě.051289-006 že dne 25.11,2015, P!&,ni úč!!tkY žáPísu ké dnt 30,11,201§,
zápis P.oveden dne 22.12,2015i uloženo na pr,c, Ťábo!

v-106 2ž /2015-30§

ě zák&ž zcizBni a zatížení
bez pšedchoziho Pi§élilrét}o souhlásu zá§tá,!,niho véřitele, po dobu třvání zá§ts\/llíbo práva

lita].dviert],el spalkasse 9ank e6, id. Párcela: st. 19 v- 1062 2 /2015-308
ě. Flr 36924, spatka§senplatz 3, Paťcelai 573 v-10622/20tr5-3o8
líledetó 6t €rre i€h, 39l0 z§ett1,
Bakou§kr replrbLika. vykonavá |

!íalah/iettl.i Eparkasše BanF A§,
i(láštetská t2ó, rindřicbŮv n!ádec
Ií, 3?701 JindřicbŮv BDadeé,
Rč/lčo I d9060724

ti9.jnasŇlouv.ozřízenízáŠtavnihÓP!ávapodléobč.Ž.,ozákaŽuzcize'iazatižBtri
ě,o§l2s9-oo6 ze dné 25.11.2013. P!ávni úěinky zápi§u ke dnt 30,11,2015, ZáPi3
PEovBd€n dne 22.L2.2o1si uloŽsno na ptac, tábo!

v-10622l?015-308
Foradi i 30,11.2015 08 |00

ljsťiná
o srslouÝa o přeÝoalu n€lbÝltoÉti.lo základniho kaPitálu společno§ti

Právíi účiBky Ýkladu Prií\řa ke dni 04.11.2013,

Pťo: lytoÝé alruŽslvo MCrÝL, vaněrrrova 2904, 39001 Tábor

o §túouva o pisÝodu nemoÝitostí tlo zákledniho kaPítálu sPolečnostj,
Právní úěinky Ýkladu PŤáva ke dni 20,11.2013.

2e dno 04,11.2013.

v-548 5/2013-308
?ť:/IČrJ:0765a662

ze dnc 20.11,2013.

v-58?3 /2013-308

Plo úihoé6ký traj: t{áj:á§t.éhl pfa@viŠtě Ťábo., k6dl 308,



rríp:s z KATAsTRu rsE!íovrrostí
prokazujicí stav eÝidoÝaný k dažu la.o1.20js 13,55102

j.;3 : cz0317 Ťábór

'::,.::.iii: 790991 uáfÝbnlě$á l.bota
o}re.: 5520{6 Tábo!

1,išť ÝlJ3 tnicřvi: 13?

v kat. úzelnl Jšou Požé,tnky vedeny Ý,É d]rou ěÍÉ€lný€h ladách (st. = §tarr€bni. Palcela)

-:s i,i né

aIo; Bytové družstvo u§TÝ!] v.nču!oÝ. 2904, 39001 ťábo! Rc./Ičo:07658É62

} vzFa

]j=-i.,lrťcalj jsó, v úreniln ot,ýodrl, Vs ktéléln 1rykónAýá s!átn' gpťijrť -|.1!asaru nérnoýjtostá Ó.R:

xá rá§ tŤá.lri 1frad p,No Jil^óééš)ťý kta3, 
'éžastráJ7ri 

placolzj ště rábót, kód: 3o8-

YrňotoÝi1,
českt úíad. zeněňétický a katast:táfní - SCD
,,]žo toý€na dá-l.kéýlh8 ?říét!pe.n
2oilPig r taz7Lko,

a.kJd je výiaéla bonit!žich dilÍ parpel ř}en§i J]€ž ,Jýllrěta Par:cely, zbyte?, patce7y neni boniLaván

vyhótóveo.ri 1a,04,2a18 kr03r21

ájžén1 pú:

Haeé§t rá!]ú ,lřad P!ó ,]rbdčeský kraj, Xatástrální pr9sÝiště Ťá!or. kódl 303,
stťaia 3
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