
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo 855-03/2020 

Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení. 

 

NEMOVITÁ VĚC: Stavební pozemek s torzem rozestavěné stavby RD 

Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Domažlice, obec Nový Kramolín, k.ú. Nový Kramolín 

Adresa: Nový Kramolín, 344 01 Nový Kramolín  
 
 

OBJEDNAVATEL: IKT Insolvence v. o. s., insolvenční správce                                                                                                            

dlužníci Josef Pešta,  Ivana Loudová 

Adresa: Koperníkova 822/25, 301 00 Plzeň 
 

 

ZHOTOVITEL: Ing. Ivo Ludvík 

Adresa: Vančurova 2904, 390 01 Tábor 
  

 

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Pro účely insolvenčního řízení (ocenění stávajícího stavu) 
 

 

 
 

 

OBVYKLÁ CENA 720 000 Kč 

 

 
Stav ke dni: 08. 01. 2020 Datum místního šetření:  07. 09. 2018 a 08. 01. 2020 

Za přítomnosti: - - - 

Počet stran: 32 stran Počet příloh: 18 Počet vyhotovení: 2 
 

V Táboře, dne 15. 01. 2020     Ing. Ivo Ludvík   
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  

Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení. 
 

Základní pojmy a metody ocenění  

Ocenění podle cenového předpisu 

Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF č. 441/2013 Sb. v 

aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku.  

 

Obvyklá 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, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 

obdobné služby v obvyklém 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 poměrů 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, rodinné nebo jiné osobní 

vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná 

majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a 

určí se porovnáním. 

 

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tržní hodnota - "odhadovaná 

částka, za kterou by měl být majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi 

dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci 

jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku." 

 

Stanovení tržní hodnoty 

Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných 

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 

hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob 

stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje. 

 

Pro odhad tržní hodnoty se používají tyto oceňovací metody: 

Metoda věcné hodnoty 

Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční 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 

opotřebení. 

 

Metoda výnosová 

Tato metoda je založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relativního rizika investice".  

Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, 

aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovité věci. 

 

Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací) 

Metoda je založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné 

minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak hodnotu 
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samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku. 

 
 

Přehled podkladů  

Výpis z KN popř. informace z KN 

Snímek katastrální mapy 

Místní šetření 

Informace sdělené objednatelem a účastníky místního šetření 

Informace z veřejných zdrojů 

Odborná literatura a periodika 
 

Místopis  

Nemovitosti se nachází na okraji obce Nový Kramolín, okres Domažlice, v blízkosti železniční tratě. 
 

Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 

Využití pozemků:   RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 

Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna

  ostatní 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):   MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  

Poloha v obci: širší centrum - zástavba RD 

Přístup k pozemku:  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 
 

Celkový popis  

Pozemek v zastavěném území obce se základovou deskou RD a částí obvodového zdiva 1.NP, které 

je zcela opotřebeno a dále dřevěná kolna. 
 

RIZIKA  
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 

NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 

NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 
  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci:   

NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 

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

výroba, jiné zdroje) 

Komentář: Pozemek v sousedství železnice  
  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

ANO Zástavní právo 

ANO Exekuce 
  

 

 

 

Ostatní rizika:   
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NE Nemovitá věc není pronajímána 

ANO Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem 
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OCENĚNÍ  

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 

poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 

nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území 

II  0,00 

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

5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Nemovitost prodávaná v 

insolvenčním řízení 

I  -0,20 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 

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

8. Poloha obce: V ostatních případech VII  0,80 

9. Občanská vybavenost obce: Minimální vybavenost (obchod nebo 

služby – základní sortiment) nebo žádná 

III  0,90 

 

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

3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,518 

  i = 1  

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

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,800 

  i = 1  

 

Index polohy 

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

včetně 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 

celku 

I  1,01 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční 

zástavba 

I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce III  -0,01 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 

částečně dostupná občanská vybavenost obce 

II  -0,02 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 

dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá 

dostupnost centra obce 

III  0,00 

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

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 

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

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,010 

  i = 2 

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

3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,523 

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

Koeficient pp = IT * IP = 0,808 

Zjištění základní ceny stavebních pozemků pro k.ú. Nový Kramolín 

Základní zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 526,00 Kč/m
2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel V  0,50 

O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 

O3. Poloha obce: V ostatních případech VI  0,80 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a 

kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 

II  0,85 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka a 

autobusová zastávka 

II  0,95 

O6. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (obchod nebo 

služby – základní sortiment) 

V  0,85 

 

Základní zjištěná cena stavebního pozemku: 

 ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 251,00 Kč/m
2 

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemky  

Pozemek zastavěný nedokončenou stavbou RD, která skončila ve fázi výstavby obvodového zdiva 

1.NP. Stavba byla zahájena cca v roce 2002. Provedené zdivo vlivem povětrnostních vlivů zcela 

opotřebené, základová deska a základové pasy, spolu s ležatými rozvody pod základovou konstrukcí 

lze po provedení oprav případně využít pro stavbu RD. Na pozemku je dále dřevěná kolna na konci 

životnosti a pozůstatky oplocení a vjezdové brány, které jsou již také zcela opotřebené. S ohledem na 

předpokládané náklady odstranění a likvidace obvodového zdiva a hydroizolací RD a na stav 

základové konstrukce, dřevěné kolny a oplocení stanovuji obvyklou cenu všech těchto staveb 

odborným odhadem znalce ve výši 30.000,- Kč. 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,800 

Index polohy pozemku IP = 1,010 

Výpočet indexu cenového porovnání 
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Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně - ostatní orientace 

IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 

4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné 

pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 

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

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,800 * 1,000 * 1,010 = 0,808 

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

odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  

§ 4 odst. 1  251,-  0,808    202,81 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

St. 133 222 202,81  45 023,82 

§ 4 odst. 1 ostatní plocha 275/13 1 206 202,81  244 588,86 

Stavební pozemky - celkem 1 428   289 612,68 

Pozemky - zjištěná cena celkem =  289 612,68 Kč 
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2. Porovnávací hodnota 

2.1. Porovnávací metoda  

Oceňovaná nemovitá věc  

Plocha pozemku: 1 428,00 m
2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Prodej stavebního pozemku 1 100 m2 

Lokalita: Otov, okres Domažlice 

Popis: Prodej stavební parcely v klidné části obce Otov nedaleko Domažlic. Celková plocha 

pozemku činí 1100 m2. Parcela je mírně ve svažitém svahu a nejsou zde přivedeny 

inženýrské sítě. K pozemku vede obecní příjezdová cesta. Pro více informací 

kontaktujte makléře. 

Pozemek: 1 100,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 0,95 

K2 Velikosti objektu 0,95 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,30 

K5 Celkový stav 1,17 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,05 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Výměra pozemku 

[m
2
] 

Jedn. cena 
[Kč/m

2
] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

360 000 1 100 327 1,44 471 

 

Název: Prodej stavebního pozemku 1 619 m2 

Lokalita: Pařezov, okres Domažlice 

Popis: Nabízíme Vám k prodeji pěkný slunný pozemek, který je dle územního plánu z části 

určen k výstavbě rodinného domu či objektu pro rodinnou rekreaci v obci Pařezov o 

výměře 2 050 m2. Obec Pařezov se nachází v okrese Domažlice, kraj Plzeňský. Leží 

7 km severozápadně od Domažlic. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako 

ostatní plocha a je dobře přístupný z přilehlé silniční komunikace. V případě zájmu 

nás neváhejte kontaktovat. 

Pozemek: 2 050,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 0,95 

K2 Velikosti objektu 1,06 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Výměra pozemku 

[m
2
] 

Jedn. cena 
[Kč/m

2
] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

999 000 2 050 487 1,01 492 
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Název: Prodej stavebního pozemku 2 256 m2 

Lokalita: Postřekov, okres Domažlice 

Popis: Prodej stavební parcely o celkové výměře 2256 m2 na okraji obce Postřekov. Přístup 

k parcele je přes pozemek 4/2, lze rozšířit stávající vjezd přes pozemek patřící SÚS 

Domažlice, který je momentálně v řešení koupě. Součástí prodeje je projekt na stavbu 

hotelu. Na pozemku se nachází zbytky základů obytného domu a hospodářského 

stavení, které je možné využít jako základy pro stavbu rodinného domu. Zdroj vody 

zajišťuje vlastní studna. Pro více informací kontaktujte makléře. 

Pozemek: 2 256,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 0,80 

K2 Velikosti objektu 1,08 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Výměra pozemku 

[m
2
] 

Jedn. cena 
[Kč/m

2
] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

1 290 000 2 256 572 0,86 492 

 

Název: Prodej stavebního pozemku 1 619 m2 

Lokalita: Poběžovice - Šitboř, okres Domažlice 

Popis: Prodej stavebního pozemku o velikosti 3415 m2. Na pozemku se nachází hrázděná 

chatka (zast. plocha cca 30 m2). Obec Šitboř, cca 1 km od Poběžovic na Domažlicku. 

V chatce dřevěný strop, kamna, zavedena el. (5x10 mm2, Cu, připraveno pro RD), 

kamenný sklep s přivedenou vodovodní přípojkou, vyprojektována kanalizační 

přípojka - v loňském roce ve vesnici již započata fyzická výstavba kanalizace. Celý 

pozemek se nachází v intravilánu obce (obec nemá zatím schválen územní plán, tj. 

druh výstavby není územním plánem tolik omezen), přístup přímo z návsi, vzrostlé 

stromy (letité lípy, javor, ořešáky), ovocné stromy (jabloně, hrušně, švestky, blumy, 

třešně), stavební materiál (pálené cihly, kámen), soukromí, klid, příroda. Pozemek 

vhodný např. pro výstavbu rodinného domu, chalupy, farmy, zahradnictví, chov koní. 

 

 

Služby, nákup: středisková obec Poběžovice; Doprava: autobusy (obecní náves či 

Poběžovice), vlaky (Poběžovice) 

 

 

  

Pozemek: 3 415,00 m
2 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 0,80 

K2 Velikosti objektu 1,10 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav 0,93 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Výměra pozemku 

[m
2
] 

Jedn. cena 
[Kč/m

2
] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

2 267 235 3 415 664 0,74 491 

 

Název: Prodej stavebního pozemku 1 619 m2 

Lokalita: Meclov - Březí, okres Domažlice 

Popis: V Březí u Meclova nabízíme k prodeji zahradu, která je v Územním plánu zahrnuta 

do pozemků určených pro možnou výstavbu rodinného bydlení. Na poměrně 

rovinatém pozemku je studna, elektrický proud 220 a 380 voltů a zděný domek 16 

m2. Pozemek je oplocen. Zahrada má výjezd na komunikaci ve směru na Plzeň, na 

Domažlice 8 km, Folmavu 17 km a Bor u Tachova 25 km. Můžeme Vám zajistit i 

výstavbu rodinného domu, pokud si vyberete z našeho katalogu typových domů, 

které odpovídají požadavkům územního plánu pro výstavbu. Jsou to dřevostavby. 

Můžete se podívat na nabídku pozemku s výstavbou (nab.č.718362). Zajišťujeme i 

inženýring, případně napojení na inženýrské sítě, oddělení pozemku pro více 

zájemců. Zajištění financování na koupi pozemku a pro budoucí výstavbu je 

samozřejmostí. Doporučujeme.  

Pozemek: 1 619,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 0,85 

K2 Velikosti objektu 1,03 

K3 Poloha 0,85 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 0,95 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Výměra pozemku 

[m
2
] 

Jedn. cena 
[Kč/m

2
] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

1 080 000 1 619 667 0,71 474 

 

Minimální jednotková porovnávací cena 471 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 484 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 492 Kč/m
2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě výměry pozemku 

Průměrná jednotková cena 484 Kč/m
2 

Výměra pozemku 1 428,00 m
2 

Porovnávací hodnota před korekcí ceny 691 152 
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Ocenění staveb + 30 000,00 =  721 152,00 

Výsledná porovnávací hodnota 721 152 Kč 
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REKAPITULACE OCENĚNÍ  

 

1. Hodnota pozemků 

 

1.1. Pozemky  289 613,- Kč 

2. Porovnávací hodnota  

2.1. Porovnávací metoda  721 152,- Kč 
 

  

Porovnávací hodnota 721 152 Kč 

Hodnota pozemku 289 613 Kč 
  

 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  

 

S ohledem na stav oceňovaných nemovitostí, nabídku nemovitostí na relevantním trhu a nastavení 

tržního sentimentu stanovuji obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí tak, jak je uvedena 

níže. 

 
 

Obvyklá cena  

720 000 Kč   

slovy: Sedmsetdvacettisíc Kč  
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.10.5 

V Táboře 15. 01. 2020 

 Ing. Ivo Ludvík 

 Vančurova 2904 

 390 01 Tábor 

 
 

Znalecká doložka:  

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ze dne 29. 10. 1997, č.j. Spr 1454/97, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a 

odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a pro základní  

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 855-03/2020 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 855-03/2020.   
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SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH  

 

Podklady a přílohy počet stran A4 příloze 

Výpis z katastru nemovitostí popř. informace z KN 11 

Snímek katastrální mapy 1 

Ortofotomapa 1 

Výřez územního plánu 1 

Povodňová mapa 1 

Fotodokumentace 3 
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