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úkol
Stanovení oblyklé ceny pro potřeby objednatele.

a ocenenl
Ocenění podle cenového předpisu
Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF č. 44112013 Sb. v
aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona é. 15111997 Sb., o oceňování
majetku.

Obryklá cena (tržní hodnota, obecná cena)
Dle zákona č. 151/1997 Sb,, o oceňování majetku - se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by
byla dosažena při prodejích stejného, popŤípadě obdobného majetku nebo při poskytování 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 vlivy mimořádných okolností
trhu, osobních poměru prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými
okolnostmi se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či
jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodirrrré nebo jiné osobní
váahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštni oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná
majetku nebo službě lryplývající z osobního vztahu k nim. Oblyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a
určí se porovnáním.

Podle mezinlárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tržni hodnota _ "odhadovaná
částk4 za kterou by měl být majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi
dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném pruzkumu trhu, na němž úěastníci
j ednaj í informov arlé, tozvážné a bez nátlaku. "

Stanovení tržní hodnoty
Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v souěasných
ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihujíc současnou hodnotu majetku. Ta je velmi
proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního
hospodařství, stabilizace finarrčni 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 tyto oceňovací metody:
Metoda věcné hodnoty
Věcná hodnota (časová cena) je íeprodukění cena věci snížená o přiměřené opotřebení odpovídající
opoťebené věci stejného staří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou
by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu
opoťebení.

Metoda výnosová
Tato metodaje založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relativniho rizika investice",
Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit,
aby uroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovité věci.

Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací)
Metoda je založena na porovnáLní předmětné nemovité věci s obdobnlými, jejichz cen1, byly v nedávné
minulosti na trhu realizovány, jsou znrámé a ze ziskané informace je možno \],hodnotit jak hodnotu
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samotné stavby ěi souboru staveb, tak hodnotu pozemku.

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

B11 se nacht2í v kajovó části Veselí nad Lužnicí, v lokalitě Pod Markem, v sídlištní zástavbě
panelových domů,

SOUCASNY STAV BUDOUCI STAV
Okolí: E byovázóna E průmys|ová zóna

E ostatní D nIíkupní zóna
Připojlry: E] voda E kanalizace tr plyn

B elektro E telefon

Okolí: Eb7továzóna D průmyslová zóna
E ostatní E nákupní zóna

Přípojky: E voda E kanalizace D plyn
E elektro E telefon

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

D MHD E železnice
E dálnice/silnice I. tŤ-

širší cenřum - smíšená zástavba

E autobus
E silnice lI.,IIt.ť.

BYovájednotka ve vlastnictví o velikosti 3 + 1v přízemí panelového nezatepleného domu, se sklení
kóji a přislušným podílem na spol, částech domu a pozemku.

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou
Jednotka je řádné zapsánav katastru nemovitostí
Stav j ednotky umožňuje podpis zástayní smloulT (vznikla věc)
Skutečné užívání jednotky není v rozporu s její kolaudací

k nemovité věci ie zaiištěn přímo z veřeiné komunikace

spojená § umí§těním nemovité věci: nejsou
NE Nemovitti věc není situoviána v záplavovém územi

věcná břemena a obdobná zatížení:
ANO Zástavni

ostatní rizika:
ANO Nájemní smlou\T uzavřené na dobu určitou za tťžních podmínek
ANO Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem
Komentář: Yýtazné zanedbaná údržba b}tu, b}t morálně zastaralÝ.
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Index trhu s nemovitými věcmi

r. St*"e nu ančím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá II 0,00

DoDtáVce

2. Vlust ri"ké vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož

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

0,00

3. Z-ěíly 
" "korí 

, 
"livem 

na prodejnost; Bez vlir,u nebo stabilizovaná II 0,00

územ í
4. Vliv právních vztahů na pro4ejnost: Bez vlivu II 0,00

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

O:ouodl*" .i"iko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím qiskytu IV 1,00

záplav
7Espodářsko-správní qýznam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5

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

katastrální území lázeňských míst §pu D) nebo oblíbené turistické
lokality

ilI 1,00

8, Poloha ob"", Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a

obec, jejíž katastr álrlt fuemí sousedí s nevyjmenovanou obcí
velikosti nad 5000 obyvatel_

VI 1,00

93bčunská uybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, služby, I
zdravotnlcká zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní)

služby, sportovní a kultumí zařízení aj )

1,05

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou Č.1 PřílohY Č.

3 oceňovaci r,yhlášky: 
)

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

', 
P): 1,050

i=|

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

Index trhu Ir = Po * Pl * Ps * P9 * (1 + > P)=1,000
i:1

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000
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\ázev znaku č. Pi

)hvvaIel
§ázew znakrr č, pi

1 . D-h 
" 

úč.' 
"žití 

,t"rby: Druh hlarT rí stavby v jednotném funkčním I 1,00

celku
prostředí: Rezidenční I 0,04

zástavba
i Poloha oozemku v obci: Okrajové části obce il -0,05

mo.t *poj"ní po""mku na inženlfrské sítě, které má obec: II _0,10

Pozemek lze napojit pouze na některé sltě v obci

Í Obča".ká ,yb"""r"st v okolípozemku: V okolí nemovité věcije I 0,00



. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, VI 0,00

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD - špatná II -0,01

8. Poloha pozemku z hlediska komerční rr5nržitelnosti: Bez možnosti II 0,00

L

občanská

g, Ob},\,atelstvo: Konfliktni skupiny v okolí v okolních bytech nebo v
okolí

-0,05

.t, \ezaměstnanost: Vyšší než le ěr v kraii _0,01

_ _. \'lity ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez dalších vlivů II

lndex polohy
l1

Ip:Pt*(1 +rP):0,820
i:2

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

Koeíicient pp : Ir * Ip : 0,861

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

Koeficient pp - Ir * Ip : 0,820

zjištění uikladní ceny stavebních pozemků pro k.ú. veselí nad Lužnicí
Základní zjišténácena stavebního pozemku obce okesu ZCv = 1 051,00 Kč/m2
Koeficienty obce
Název koeficientu
O1 , Velikost obce: Nad 5000 obyvatel
02. Hospodářsko-správní q/znam obce: Obce s poětem obywatel nad

5000 a všechrry obce v okresech Praha-východ, Praha-západ, a
katastrální územi láaeiských míst typu D

03. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 oblvatel a
obec, jejíž katasíálni izemí sousedí s ner,yjmenovanou obcí
velikosti nad 5000 obyvatel

04. Technická infrastruktura v obci: V obci je eiekřina, vodovod,
kanalizace a plyn

05. Dopravní obslužnost obce: V obci je železnlóni zastávka a
autobusová zastávka

06. Oběanská vybavenost v obci: Komplexní lybavenost (obchod,
služby, zdravotnická zaízeni, škola a školské zaíízen| pošta,
bankorrrrí (peněžní) služby, sportovní a kulturní zaíízeni aj.)

Zikladní zjištěná cena stavebního pozemku:
ZC : ZCV * Or * Oz * O: * O+ * Os * Os : 806,00 Kč/m2

I
ilI

0,95
0,85

1,00

1,00

0,95

1,00

obce

I

II

I



t mků

§poluvlastniclď podil na pozemcích

Spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěném stavbou bytového domu, bez zvl. vlivů.

Ocenění
Index trhu s nemovitostni 11 = 11000

Index polohy pozemku Ip = 0,820

Výpočet indexu cenového porovnání

Index omezujících vlivů pozemku

Index omezujících vlivů
6

|6-|+)P; :0,990
i=1

Celkový index I: Ir * Io * Ip = 1,000 * 0,990 * 0,820:0,812

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

Přehled použifých jednotkových cen stavebních pozemků

Zákl.cena Upr. cena
ttz,l,__2l lndex KOeI. ,i,,,_z,

§ 4 od§t. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
4 odst. 1 806.- 0.812 654.47

,

j

:

.

}

a

:

D

:

:-
_\

:-

=

1

=

-

-

----

-a-=

aa
:

Spoluvlastnický podíl na pozemcích - výchozí cena pro ťpočet
vlastnického podílu
Úprava ceny vlastnickým podílem

§poluvlastnický podil na pozemcích - zjištěná cena

153 800,45 Kč

6 318 l 78 346

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

omezující jeho využití - Pouze pozemek pod stavbou bytového
domu

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % IV 0,00
včetně - ostatní orientace

3. Ztižené zál<Iadové podmínky: Neáížené zakladové podmínky III 0,00

4. Chtáménáúzemí a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné I 0,00
pásmo

5. Omezení užívlání pozemku: Bez omezeni užívžní I 0,00

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez dalších vlivů il 0,00

Parcelní
číslo

4 odst. 1 zastavěnáplocha a 2569/70 235 654,47 153 800,45

nádvoří
tavební pozemek celkem 153 800,45235

12 Kč

-6-



\,

věcné hodn sta

Bytor,á iednotka
Brrtllájednotka 3+1 v 1.N.P. (pŤízemi) nezatepleného panelového bytového domu, plochá střecha s
,.--rrinou z asfaltových pásů. Okna dřevěná zdvojená, dvěře náplňové, Umakartové jádro, napojení na
'. š:;hn) inž. sítě mimo zemního plynu, vl.tápění dálkově, ocelové žebrové radiátory, ohřev TV
::,-iorě. běžná kuchyňská linka, bez sporáku, Podlahové krltiny PVC, v soc. zéaemi keramická
:.,z:.r. Sklepní kóje v 1.N.P. domu. Dům bez vltahu. Stáří bytu cca 45 let. U bytu i domu je výrazně
.::,el'raná údržba. byt je morálně zastaralý.

Zatřídění pro potřebv ocenění
3,.:or ,, či nebrtový prostor v budově § 21
3:jtlr&: J. domy vícebytové (typové)
S,,:siá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných
Ň.-.d kiasifikace stavebních dél CZ-CC: 1122

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

Yj,počet koeficientu §

]

]

Podlahové plochy bytu koeíicient dle typu
podlahové plochv

Blt:
Sklep:

ó3,18 * 1,00 =
I,2* 0,10:

63,18 m2
0,I2n?

Započítaná podlahová plocha bl,tu: 63,30 mZ

Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] část
I%1

Koef. Upravený
obi. podíl

1 . Základv vč. zemních S 5,40 100 1,00 5,40
]. Sl,islé konstrukce S 18,20 100 1,00 18,20
_1. S S 8,40 100 1,00 8,40
J, Kror,. střecha S 4,90 100 1,00 4,90
_< , Krltinv střech S 2,30 100 1,00 2,30
l. Klempířské konstrukce S 0,70 100 1,00 0,70

L prar a vnitŤnich povrchů S 5,70 100 1,00 5,70
!, L'prala vněiších povrchů S 2,90 100 1,00 ,on
', \-nitini obkladv keramické S 1,30 100 1,00 1,30

S 2,90 100 1,00 7q0
l 1. Dveře S 3,30 100 1,00 3,30
. ]. \'rata X 0,00 100 1,00 0,00
. -:. Okna S 5,30 100 1,00 5,30
, -. Ptl\ rC S 3,00 l00 1,00 3,00

S 4,80 100 1,00 4,80
16, Elektroinstalace S 5,10 100 1,00 5,10
. -, Bleskosvod S 0,40 100 1,00 0,40
. S. \'nitmi vodovod S i ,n 100 1,00 3,20
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9. Vnitřní kanalizace S 3.10 100 1.00 3.10
20. Vnitřni plynovod C 0,40 100 0,00 0,00
21. Ohřev teplé vody S , )n 100 1,00 2,20
22. Yybaveni kuchyní P 1,90 50 0,46 0,44

22. Vvbavení kuchyní C 1,90 50 0,00 0,00
23. Vnitřní hysienické wb. S 3,90 100 1,00 1on
24.Výtahy C 1,30 100 0,00 0,00
25. Ostatní C 5,70 100 0,00 0,00
26. Instalační pref. iádra S 3,70 100 1,00 3,70
Součet upravených objemových podílů 91,14
Koeficient vybavení K+: 0,9114

Ocenění
ZékJadni cena (dle příl. č. 8) [Kč/m']:
Koeficient konstrukce Kr (dle příl. č. 10):

Koeťrcient lrybavení stavby K+ (dle výpočtu):
Polohoqf koeficient K5 (příl. č.20 - dle význarnu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (pří1. č. 41 - dle SI(P):
ZétJadni cena upravená tKě/m'l

Plná cena: 63,30 m2 * 16 425,59 Ké/í*

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stráří (S): 45 roků
Předpokládaní další životnost @DŽ): 4s roků
Piedpokládaná celková životnost GCŽ): 90 roků
Opotřebení: 100 % * S l PCŽ = 100 Vo * 45 / 90 = 50,0 %

Koeficient opotřebení: (1- 50,0 % l I00)

Úprava ceny dle § 30 odst. 6 - morální opotřebení

Zdůvodnění použití morálního opotřebení
Byt mímě moráně opotřebený s výamě zanedbanou údržbou
Srážka za morilní opotřebení: 5I9 869,93 + 5 % :

Bytová jednotka - zjištěná cena bez podi|u na příslušenství

16 425,59

1 039 739,85 Kč

0,500
519 869,93 Kč

25 993,50Kč

= 493 876,43 Kč

493 876,43Kč

8 020,-
1,0370
0,9114
1,0000
2,1670

Oceňované jednotce náleží spoluv|astnický podíl na příslušenství stavby a pozemku.

Spoluvlastnický podíl je: 6 3I8 l 78 346

Bytová jednotka - zjištěná cena
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hodno

porovnávací metoda

oceňovaná iednotka
Užitná 63.30 m

Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej bytu 3+1 67 m2
P. Voka, Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí I

n q1

1,00

1,00

0.95

0,90

v

Bl,tová jednotka osobního vlastnictví 3+1 se nachází v obci Veselí nad Lužnicí
typovém panelovém domě a je umístěná v 5. nadzemním podlaží. Vnitřní
bytrr jsou vápenné, okna jsou plastová s dvojsklem, v části bytu vč. žaluzií,
dřevěné plné a mají ocelové ztírubně. Koupelna má keramickou dlažbu, v kuchyni j
podlaha řešena linem a kobercem, v ostatních ěástech bytu je podlaha řešena
V části bytu jsou naistalovány vestavěné skříně. Do byhr je zavedena elektřina
napěti 230 V a 400 V. Blt je r.ybaven ústředním topením (dálkovým), topná tě
tvoří závěsné radiátory a je napojen na dálkový ohřev vody. Zemní plyn zde
zaveden. Bytovájednotkaje v dobrém stavu,

Dispoziční řešení bltu: celková podlahová plocha bytu činí 65,06 m2:, pokoj 12,3
m2,ložmce 12,35 m2, obývací pokoj 16,37 m2, kuchyně 12,23 m2, koupelna
m2, WC 0,99 m2, chodba 6,21 m2 akomora2,O5 m2. K bytu náleži sklepní kóje 1,
m2.

Bytový dům má celkem 5 nadzemních podlaži a nemá podzemní podlaží.
jsou železobetonové izolované, stropy jsou železobetonové montované. Má rovno
sťechu, střešní kry.tina je tvořena živičnou lepenkou a pro konstrukci
prvků byl použit plech. Vnější omítky j sou štukové a plášťje zateplen po
Dům má společné prostory: vstupní prostor, schodiště, kolárna, kočárkáma. Blto
dům je v dobrém stalu. Na pozemku nejsou trvalé porosty, není oplocen a
pozemku je rovinatý, K objektuje bezproblémový přístup po zpevněné obecní

Bližší podmíŇy prodeje a více informací na vyžéÁáni u prodejce. V případě,
prodejce disponuje znaleck;i,rn posudkem, najdete ho ke stažení na našich webo\^ýc
strá:kách.

Energetický štítek nebyl vypracován, prodejce upozorňuje, že uvedený údaj
energetické náročnosti budoly je pouze orientační.

Lžitná plocha: 67,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce ceny dle zdroje informaci
Kl Velikosti objektu

K-] Poloha
K-l Provedení a vybavení
K5 Celkový stav

Srovnatelné jednotky:
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K6 Vliv pozemku

K7 Úvaha zptacovatele ocenění

1,00 Zdroj: www.sreality.cz

1,00
Celkový koef.

Kc
0

Cena
tKě]

730 000

Užitná plocha
Irďl

.Iedn. cena
-.,, 2
Á_c/m

10 896

Upravená i. cena
IKč/m']
8 664

Minimální jednotková porovnávací cena

Pruměmáiednotková porovnávací cena

8 664 Kčim

Maximání vnavacl cena

8 664 Kě/m2
8 664Kělm2

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy
Pruměmá j ednotková cena oceňované j ednotky

Celková užitná plocha oceňované jednotky
8 664 Kč/m2

63,30 m2

548 431 KčV hodnota

porovnávací hodnota
věcná hodnota

548 431 Kč
506279Kč

12 403 Kčz toho hodnota

_ 10 -
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mentář ke §úanovení

S ohledem na technický stav a umístění oceňovaných nemovi§ých věcí, nabídku nemovitých věcí na
relevantním trhu a nastavení tržního sentimentu stanowji oblryklou cenu oceňovaných nemovitých
věcí tak, jak je uvedena níže.

Obvyk|á cena
549 000 Kč

Kč
zpracováno programem NEMExpress AC, verzei 3.9.9

V Táboře 10. 08, 20l8

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

Znalecký posudek byl zapsrin pod poř. č. 791-4312018 maleckého deníku.

Znaleéné a ná}rradu nákladů účtuji dokladem č. 791-4312018.

/,r/

Znalecký posudekjsem podal jako znalec jmenovaný roáodnutím Krajského
soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 1 0. 1gg7, é j. Spt I 454/97, pro
základni obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro
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výpis z katastru nemovitostí popŤ. informace Z KN
Snímek katastrální mapy
Povodňová mapa
Fotodokumentace

lnfoťma.e o j§dnot(€

1

1

1

4

]

l

airLo L',]

53E/1

j.d.o!t! !}Fe:ená ród|e.ékona o ?lr:tň!ctÝ, bytů

j,_! j: i]

t,|_.]l!!]]__-.,1.|i]i]:!_al]

.1]1,

5;18r83.16

vla§tni(i, jini opíávnéni

AMRA, ! a§, Mlýnlt' 316. Bub.n.č 16@0 Pr.h! 6

způsob ochróny nemovitosti

N.j!óu .Ýidcýúň, ádné ,pi3oby o.hl.íy

omezení vlástni.kého píává

Zá9i!vni P.óvo rňl!Ýní

Jinézapisy

N!j5o9 lvdovány žádné ]iia.áPi9y

I

n.].Ťsll:.stj., úi.n- Ť..wcu kde!:ór" !Fr§Ý! kr:!3tfu ieňo|19!ticR Ý,i{i,ófó

sEZNAM A

ik .,l,



t

)l8

p

Y
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Zpráva o nebezpečí povodně cap

I Adí€sts Krar: .: hoťc§kr l€] ulke, ť.9/ť.o, K zr§távc§ 53E
p,§Čl "}§inl

Riziková zóna pro vybranou adresu

E 
,ána š. ?án..ilraiélným '.éb€+ečlrŤl 

.4lrŤu Fíl!ódna./ záfilávy

Uoplnujlcl lniorTnac€

gouřadnkÉ s -]Ts(: x: -7]69§4 Y: -t t.4§791
só!řádnlcé cpsi ll: 4§"lď.{,a,oa' E: 14'41':}9,6q'
Kórl ndrc9yl É72l9st (,rb,egistn, nÚIA§)
Přtg§o3H ar]íe§a byla aarnďeni! n pÍfsnó§ll ňal §tdvliln, ob]exl

Vysvětlivky pojmŮ

Ns 7átladě vyhódnotlnl 9třrt árrJ.iíLi js§il íi.llnóýánY 4 lrrilni Fdv{r.lňovi ?dr} nóille ňÍry nftrržPř'l ÝýíkYtu povódí\i

!ao,," , - .on" 
"" 

2.n€ds.tolíFr' n§t €rp€tful ,Ý§kyi! 9oÝcdněi aápbvY.

!ro- z - 
"on" 

a nerjnr ngt elpéttn VÝilYtl] povodnÉ/ iáý3vY"

|zo* : - .ou. 
"" 

9ťadn{n n Dep€aím ýýsi{vtrj poyoóně/ aá9iaÝY.

!a*" n .óna , vy§okým n€D€zp€irm vysl(tŤo 9ovoore/ zágavv,

§Ouřědltld, 5-f,T§í (sY§tém |€úl9lné t tg9.!o.rBtí{.té rítě *.trsl.ábí' - qeodeiiikÝ éo!rldllrcový §y!té.l, pou2í,J.Iiý v aR
l(ód ádr€§y - příláVr.l kňd ánr.sfilhó -ť.tá d,. rÉllr-il Rl'|1AŇ

lNFEflM\P
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