
ZNALE POSUDEK O CE
ěíslo 792-4412018

NIMOVITA VEC: Bytová iednotka 53E/11
Katastrální údaje : Kraj Jihočes\ý, okes Tábor, obec Veselí nad Lužnicí, k. ú. Veselí nad Lužnicí
Adresa nemovité věci: K Zastávce 53 8, 391 81 Veselí nad Lužnicí

OBJEDNAVATEL: AMRÁ, s. r. o., IC: 260 25 965
Adresa obiednavatele: MlÝnská 3/6, 160 00 Praha 6. Bubeneč

ZHOTOWTEL:
Ad*." ,liot"rit"l",

Ivo Ludvík
Vančurova 2904, 390 01 Tábor
IČ:46696997 telefon: 38l 25 1,7 16
DIČ:CZ6905221752 fax:

e-mail : ivoludvik@soreta.cz

Pro vlastníka nemoyité věci (oceněni staYu
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OBVYKLACENA 549 000 Kč

Stav ke dni : 07. 08.2018 Datum místního šetření:
Za přítomnosti: Ondřeje Špačka
Počet stran: 19 stran

v Táboře, dne 10.08.2018
-,'l

Q/_
/L

07.08.2018

Počet r,yhotovení: 3

Ing. Ivo Ludvik

Počet příloh: 8
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úkol
Stanovení oblyklé ceny pro potřeby objednatele.

a ocenen!

Ocenění podle cenového předpisu
Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF č. 44112013 Sb. v
aktuálním znění, kterou se prováděj í některá ustanovení zžkona č. 15|l|997 Sb., o oceňováni
majetku.

Oblyklá cena (tťžní hodnota, obecná cena)
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - se pro účely tohoto zíkona rozumí cena, která by
byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo
obdobné služby v obr.yklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny
okolnosti, které mají na cenu v|iv, avšak do její v,ýše se nepromítají vlir,y mimořádných okolností
trhu, osobních poměru prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. MimoŤádnými
okolnostmi se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či
jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní
vztahy mezi plodávajícím a kupujícím. Zv|áštni oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná
majetku nebo službě vplývající z osobního vžahu k nim. Obvyklá cena q,jadřuje hodnotu věci a

určí se porovnáním.

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tržní hodnota - "odhadovaná
částka, za kterou by měl blt majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi
dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřiěném průzkumu trhu, na němž účastníci
jednají informovaí\é, íozvéžné a bez nátlaku. "

Stanovení tržní hodnoty
Tržní hodnota je stanovena podte dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných
ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe lystihujíc 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 soukromého podnikání. Použití metod a zpŮsob

stanovení ížní hodnotyje také ovlir.rrěn i účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišt'uje.

Pro odhad tržní hodnoty se používají tyo oceňovací metody:
Metoda věcné hodnoty
Věcná hodnota (ěasová cena) je reprodukění cena věci snížená o přiměřené opotřebení odpovídající
opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou
by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu
opotŤebenÍ.

Metoda výnosová
Tato metodaje založena nakoncepci "časové hodnoty peněz a relativního rizika investice".

Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterou je nutno při stanolené urokové sazbě uložit,
aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovité věci.

Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací)
Metodaje založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými. jejictrž cen1- byly v nedávné

minulosti na trhu realizovrány, jsou známé a ze ziskané informace je možro rl'hodnotit jak hodnotu

...

.
-
-

=(
5
:.

L

F
\

-
}

-

(



samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku.

\'ípis z KN popř. informace z KN
Snímek katastrální mapy
\íístní šetření
Inlbrmace a podklady posky,tnuté objednatelem a účastníky místního šetření
Inlbrmace z veřejných zdrojů
Odbomá literatura a periodika

Blr se nacházi v krajové části Veseli nad Lužnicí, v lokalitě Pod Markem, v sídlištní zástavbě
ranelor,ých domů.

SOUČASNÝ STAV BI]DOUCÍ STAV
Okoli: E bytová zóna [J průmyslová zóna

E ostatní E nákupní zóna
Pfipojlry: E voda E kanalizace tr plyn

E elektťo D telefon

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

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

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

E železnice
B dálnice/silnice I. tř.
šiíší centrum - smíšená zástavba

tr MHD E] autobus
E silnice II.,IILtř.

Bytová j ednotka ve vlastnictví o velikosti 3 + 1 v 5.N.P. panelového nezatepleného domu, s
balkónem, se sklení kójí a příslušným podílem na spol. částech domu a pozemku.

Rizika spojená § právním §tavem nemovité věci: nejsou
Jednotkaje řádně zapsána v katastru nemovitostí
Stav j ednotky umožňuje podpis zástavni smlouly (vznikla věc)
Skutečné užívárú jednotky není v rozporu s její kolaudací

k nemovité věci ie zaiištěn přímo z veřeiné komunikace

spojená s umístěním nemovité věci: nejsou
\E Nemoviá věc není situována v uzem1

věcná břemena a obdobná zatížení:
.\NO Záďavni

ostatní rizika:
O Nájemní §mlouyy uzaťené na dobu urěitou za tržních podmínek
O Stavby s výrazně áoršeným technickým stavem

omentář: Výrazně zanedbaná údížbabytul byt morálně zastaralý.
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Index trhu s nemovitými věcmi

Název znaku č. Pi
1. Sitrrace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá II 0,00

popťávce

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

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

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

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlir.u II 0,00

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

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

záplav
7. Hospodrářsko-správni qýznam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 III 1,00

tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a
katastráIní území lazeňských míst typu D) nebo oblíbenó turistické
lokality

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

obec, jejíž katastrální,6zemí sousedí s neq,jmenovanou obcí
velikosti nad 5000 obyvatel

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, služby, I 1,05

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

služby, sportovní a kultumí zařizení aj.)

V případech ocenění nemovi§ých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č.

3 oceňovací q,hlášky: 
5

Index trhu Ir = Po * Pz * Pt * P9 * (1 + > PJ:r,050
i=l

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

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

' 
Pi):1,000

i=l

Index polohy

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

o

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

celku
L Pier*uii"i 

"astavba 
v okolí pozemku a životní prostředi: Rezidenční I 0,04

zástavba
3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce il _0,05

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

Pozemek lze napoiit pouze na některé sítě v obci

5. Obeanska vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věcije I 0,00
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Index polohy

ll

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

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

Koeficient pp : Ir * Ip : 0,8ó1

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

Koeficient pp : Ir * Ip : 0n820

Zjštění základní ceny stavebních pozemků pro kú, Veselí nad Lužnicí
Zžkladni zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 051,00 Kč/m2
Koeficienty obce
Název koeficientu Pi

občanská venost obce
6. Dopravni dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komrrnikaci, VI 0,00

dobré parkovací možnosti
7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od201 do 1000, MHD- špatná II -0,01

dostupnost centra obce
8. Poloha pozemku z hlediska komerční vlužitelnosti: Bez možnosti II 0,00

komerčního využití
9. Oblr,atelstvo: Konfliktní skupiny v okolí v okolních bytech nebo v I -0,05

okolí
. t_l, \ezaměstnanost: Vyšší než je průměr v kraj i I -0,01

l1. \-lil-v ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez dalších vlivů II 0,00

Ol. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel I
02. Hospodriřsko-spíávní v,ýznam obce: Obce s počtem obyvatel nad III

5000 a všechny obce v okesech Praha-východ, Praha-západ a
katastrální území lrázeňských míst typu D

03. Poloha obce: Neq,jmenovaná obec o velikosti nad 5000 oblvatel a V
obec, jejíž katastrá]ni izemí sousedí s nevyjmenovanou obcí
velikosti nad 5000 ob}.vatel

1-1. Technická infrastruktura v obci: V obcije elekřina, vodovod, I
kanalizace a plyn

05. Doprar.ní obslužnost obce; V obcije železnični zasíávka a II
autobusová zastávka

06. Občanská vybavenost v obci: Komplexní lrybavenost (obchod, I
služby, zdravotnická zaiizení, škola a školské zařízeni, pošta,
bankovní (peněžní) služby, sportovní a kultumí zařízeni aj.)

Základní zjištěná cena stavebního pozemku:
ZC : ZCv * Ot * O: * O: * Ol * Os * Oo =806,00 Kč/m2

0,95
0,85

1,00

1,00

oq5

1,00
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snoluvlastnicloý oodil na oozemcích

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

Ocenění
Index trhu s nemovitostmi Ir : 11000

Index polohy pozemku Ip = 0,820

Výpočet indexu cenového porovnáni

Index omezujících vlivů pozemku

Index omezujících vlivů
6

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

Cetkový 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
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Spoluvlastniclcý podíl na pozemcích - výchozí cena pro výpočet
vlastnického podilu
Úprava ceny vlastnickým podílem

Spoluvlastniclcý podíl na pozemcích - zjištěná cena

153 800,45 Kč

6 3I5 l 78 346

Nazev maku č. Pi
-Geometrický tvar a velikost pozemku: Nevhodný tvar, nebo velikost - I _0,01

omezující jeho qrržití - Pouze pozemek pod stavbou bl,tového
domu

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 7o IV 0,00

včetně - ostatní orientace
3. Ztižené základové podmínky: N"aí
t Ctr,i.C.r,i *".í a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné I 0,00

pásmo

5. Omezení lživini pozemku: Bez omezení užívíní I 0,00

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

Zél<l. cena lndex Koef.
Upr. cena

čim

§ 4 ottst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoři
4 odst. 1 806.- 0.812 654.4,7

Parcelní
číslo

Vimjra

4 
"d.t. 

1 zastavěná plocha a 2569110 235 654,47 153 800,45

tavební pozemek celkem

12 Kč

-6-
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] věcné h stav

Bvtová iednotka
Blror ájednotka 3+1 v 5.N,P. nezatepleného panelového bytového domu, plochá střecha s kq.tinou z
:..taltor,í,ch pásů. ByŤová jednotka s balkónem, okna dřevěná zdvojená, dvěře náplňové. Umakartové
'.Jr.-,. napojení na všechny inž, sítě mimo zemního plynu, vy.tápění dálkově, ocelové žebrové
.:;iátor1-. ohřev TV dálkově, bez kuchyňská linka abez sponíku, demontovaná krycí deska vany.
? .,j.ahor é kltiny PVC, v soc. zázemi keramická dlažba. Zavlhnutí vnitřní parapetní stěny vlivem
:.:,:eitaní. Sklepní kóje v 1.N,P. domu. Dům bez vlýtahu. Stáří by,tu cca 45 let. U bl.tu i domu je
,,-,::zně zanedb aná idržba, blt.je morálně zasáralý.

Zatřídění pro potřeby ocenění
3..:.llí- či nebytový plostor v budově § 21
3:jor a: J. domy vícebytové (typové)
svislá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1122

Podlahové plochy bytu koeficient dle typu
podlahové plochv

Bl,t:
Sklep:

63,18 * 1,00 =
1,2 * 0,10:

63,78 ml
0,72m2

Započítaná podlahová plocha by.tu: 63,30 mz

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

Výpočet koeíicientu lQ
Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Cást

%]
Koef. Upravený

obi. podíl
I. Základv vč. zemnich S 5,40 100 1,00 5,40
]. Svislé konstrukce S 18,20 100 1,00 18,20
_:, Stro S 8,40 100 1,00 8,40
J,, Krov. střecha S 4,90 100 1,00 4,90

tinv střech S 2,30 100 1,00 2,30
ó. Klempířské konstrukce s 0,70 100 1,00 0,70
-. uprava vnitřních oovrchů S 5,70 100 1,00 5,70
s, uprava vněiších oovrchů S 2,90 100 1,00 2,90
9. \'nitŤni obklady keramické S 1,30 100 1,00 1,30
10. Sc S )on 100 1,00 2,90
1 1 . Dveře S 3,30 100 1,00 3,30
i ]. \'rata X 0,00 100 1,00 0,00
1 _]. Okna S § 10 100 1,00 5,30
1-{, Pollc S 3,00 100 1,00 3,00
l5. Vl S 4.80 100 1,00 4,80
.6, Elektroinstalace S 5.10 100 1,00 5,10
1 
-. B]eskosvod S 0.40 100 1,00 0,40
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8. Vniřní vodovod S 3 100 1.00 3

19. Vniřní kana]izace S 3,10 100 1,00 3,10

20. Vnitřní plynovod C 0,40 100 0,00 0,00

21. Ohřev teplé vody S ))o 100 1,00 2,20

22. Yybaveni kuchyní P 1,90 50 0,46 0,44

22, Vybavení kuchyní C 1,90 50 0,00 0,00

23. vnitřní hygienické vyb. S 3,90 100 1,00 3,90

24.YÝahy C 1,30 100 0,00 0,00

25. Ostatní C 5,70 100 0,00 0,00

26. lnstalační pref. jádra S 3,70 100 1,00 3,70

Součet upravených objemoqfch podílů 91,14

Koeficient vybavení K+: 0,9114

i
l

Ocenění
ZókJadnicena (dle příl. č. 8) tKč/m']:
Koeťlcient konstrukce Kr (dle příl. č. 10):

Koeficient vybavení stavby Kl (dle výpočtu):
Polohor^ý koeficient Ks (příl. č. 20 - dle významu obce):

Koeťrcient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP):
Zéklannícena upravená tKč/m']

Plnácena: 63,30ft.i * 16 425,59Kčlfi}

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 45 roku
PŤedpokládaná další životnost GDŽ):45 roků

PředpokJádaná celková životnost (PCZ): 90 roků
Opotřebení: 100 % * S lPCZ= |00Yo* 45 l90= 50,0%

Koeficient opořebení: (1- 50,0 % / 100)

Úprava ceny dle § 30 odst. 6 - morální opotřebeni

Zdůvodnění použití morálního opotřebení
Byt mímě morálně opořebený s výrazrrě zanedbanou údržbou

Srážka za morální opotřebení: 5I9 869,93 * 5 % =

Bytová jednotka - zjištěná cena bez podilu na příslušenstvi

8 020,-
1,0370
0,9114
1,0000
2,16,70

16 425,59

1 039 739,85 Kč

0,500
519 869,93 Kč

25 993,50 Kč

= 493 876,43 Kč

493 876,43Kč

oceňované jednotce náleží spoluvlastnický podfl na příslušenství stavby a pozemku.

Spoluvlastnický podílje: 63L5 l 78346

Bytová jednotka - zjištěná cena

-8-



t ž itná 63,30 m

porovnávací metoda

\ůevl
Lokalita:
Po pis:

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

Bytová jednotka osobního vlastnictví 3+1 se nachází v obci veselí nad Lužnicí

V části byu jsou naistalovány vestavěné skříně, Do bytu je zavedena elekřina

typovém panelovém domě a je umístěná v 5. nadzemním podla:ží. Vnitřní t
bytr: jsou vápenné, okna jsou plastová s dvojsklem, v části bytu yě. žahszií,
dřevěné plné a mají ocelové zárubně. Koupelna má keramickou d]žbu, v kuchyni j
podlaha řešena linem a kobercem, v ostatních částech bytuje podlaha řešena koteró

napéti 230 V a 400 V. Byt je lybaven ústředním topením (dálkovým), topná tě
tvoří závěsné radiátory a je napojen na dálkový ohřev vody. Zemní plyn zde l
zaveden. Bytová jednotkaje v dobrém star,u.

stránkách.

Dispoziční řešení byu: celková podlahová plocha bl.tu činí 65,06 m2: pokoj 1
m2, ]1žrttce 12,35 m2, oblfuací pokoj 16,37 m2, kuchyně |2,23 íjů, koupeňa
m2, WC 0,99 m2, chodba 6,2I m2 akomora2,O5 m2. K bytu náleZí sklepni kóje 1,
m2.

Bytový dům má celkem 5 nadzemních podlaži a nemá podzemní podlaži. ZáfuJad,
jsou železobetonové izolované, stropy jsou železobetonové montované. Má rovno
střechu, sďešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a pro konstrukci
prvků byl použit plech. Vněj ší omítky j sou štukové a plášť j e zateplen polysi
Dům má spoleěné prostory: vstupní prostor, schodiště, koláma, kočrárkíma.
dům je v dobrém stavu. Na pozemku nejsou trvalé porosty, není oplocen a skl
pozemku je rovinatý. K objektuje bezproblémový přístup po zpevněné obecní ces

Bližší podmínky prodeje a více informací na vyžádáni u prodejce. V případě,
prodejce disponuje zna.leckým posudkem, najdete ho ke stažení na našich wibov.

Energetický štítek nebyl vypracován, prodejce upozorňuje, že uvedený údaj
energetické naročnosti budovy je pouze orientační.

L'žitn á plocha: 67,00 m'
Použité koeficienty:
K 1 Redukce ceny dle zdroje informací
k' \'elikosti objektu
§_: Poloha
K-l Pror-edení a vybaveni
K-< Celkový stav

0,93

1,00

1,00

0,95

0,90

iror natelné jednotky:

-o-



K6 Vliv pozemku

K7 Úvaha zpracovatele ocenění

1,00 Zdroj: www.sreality.cz

1,00
Celkový koef.

K6
0

Cena
tKě]

Jedn. cena
,, ", 1K.c/m

10 896

Upravená i. cena
IKč/rn']
8 664

Minimální jednotková porovnávací cena

Pruměrná j ednotková porovnávací cena

8 664 Kě/m

MaximáIní iednotková porovnávací cena

8 664Kčlírř
8 664Kělm2

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné p|ochy

Pruměrná j ednotková cena oceňované j ednotky

Celková užitná plocha oceňované jednotky
8 ó64 Kčim2

63,30 m2

548 431 Kčv hodnota

porovnávací hodnota
věcná hodnota

548 431 Kč
506273Kč

12397 Kěz toho hodnota

_ 10 -
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S ohledem na technický stav a umístění oceňovaných nemovitých věcÍ, nabídku nemovitých věcí na

:e]elantnim trhu a nastavení tržního sentimentu stanovuji obvyklou cenu oceňovaných nemovitých
., ecí tak, jak je uvedena níže.

J
]

Ing. Ivo Ludvík
Vančurova 2904
390 01 Tábor
teiefon:381 25 I7 16

e-mail: ivoludvik@sorcía.cz
ll4

/,r4

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 792,4412018 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů úětuji dokladem č, '794-44/2018.

§.--ffi%
ŘLWy"§"ď
\%^ 'č \Ň ďy'*3,..i,l+9/

Obvyklá cena
549 000 Kč

', 
. iboře 10. 08. 2018

Znalecký posudek j sem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 10. |997, éj. Spr I454l97,pto
zéklaďni obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro

nemovitostí awo zékladni obor stavebnictví, odvětví

-11



lnforma(e ojednotcc

podklady a přílohy ._ ____ poČet stran 44 Příloze

@popř.informacezKN l

Snímek katastralní mapy 1

Povodňovámapu 1

Fotodokumentaca 5

číllo j.dnorry

čírb Lv|

$ryrr
j.dnot&! Ý1m..Éňá pódl. !áton! o vlállni.tvi bylů

i.5]g
Vé.ll nód lu:nt, Fe068:J

!l85

6Jl3J18}4ó

vla§tníC|, jlí}l oprávněni

AMRA ,..,o. Mlý.!k 316, BglÉí.( 16000 p6ha 6

zpúsob ochíany nemovitostl

Né]30u 4ldovany tádné zŇ3oby ó(hl!ny.

omezeni Ýla5tnického praÝa

zórt vní oróÉ rmlúýňi

]iné žápi§y

N.jiou .vdovany 
'ódné 

jiía ápEy,

ffi r-.-, "r*rJr. 
*ri 3práw k t dtru ncmovilostl aR vyloí,avó 

'<"t*§álnl 
úlód pó Jiho{stv t6i (!|aštnílni ffi<olilté íábó,,

SEZNAM PODKLADU A
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Gap

Uuc€, ě}./č.o,! x zaatálcd 53a
pslt'}9i81Adresa

@] 
zóna 9€ láne.'haiplnÝm neb€?pečlm ,.ýstřu po.'o{tnÉJ záp],avy

QP zprava o neb€zpečí povodně

xrql! Jňoče§l(ý lťá]
okr|ír T]ibŤ.
ob€r - §á§t ob!g: veš€lí nad L!žn]ci , v€§€§ nad Lt žni.i l

R|ziková zóna pro vybranou adresu

Doplňující informace

sóUřádn§rr § lTg§: x: -?:]68§4 V: -1l4579t
§ó§bdnice c9§l ta: 49'1ď,|4,oa' Fl r4'4l'3s,ír4'
K{t(t ndrc§T É/2t65l (,re ,eg|§tnj fitjlAfi]
pfucno3t| a6re§s lrYb ?a,rď§no s pie_ínó§ř §d §lavelrni ol,Je&t

vysvétlivky pojmŮ

NB 7]i}iadě vyhoílnů.Bniýiř.h á§iektirnlr dEll|1oýání 4 l-áfiííi Fo\rrdíóvÉ 7óny poalÉ miry nen.rr.lí výs*Yiu póVodn:

!ao,o r - .o* 
". 

2ane.tbitélr!ÝE rr€ber}€čí§ vÝsbri! povodnť ápláVy,

!zo"u z - .óaa r nlztÝm ř€b€2!Ěť!n 9Ý§ky1! t olDdnĚl ,áplsvy,

!zar" s - aa," 
"" 

§ť€díían n€b€p€čm vý§kv§, povoóně/ zápiaÝy.

|ao," ,r - !ónB 5 vYgokÝm n€bgzpočÍm ť9t itt povodré/ záplěyy.

souřadnte s_JTsK (sý$ém l€&ro{t|é trtq§nod€rťlcaé§[ě kóťd§lrólal) _ q€ode§rkÝ 6ou|adnl(ovi systÉfi pouá!á,lý v čR

K{id .d!€5y - přcdávé.l kód §dr€§nih§ í{§tB dle fegtstru Et'lAN

r{l.EníVAP
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