
Znalecký posudek é.719-10/20í 6
o ceně nemovitostí uvedené na LV č.2049 v k.ú. č,68071 1 Letovice

Objednatel posudku:

Účel posudku:

Znalecký úko!:

Oceněno podle stavu ke dni:

Posudek vypracoval:

Datum místního šetření:

Objednatel posudku: REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026,
252 28 Černošice, lČ 25500953

stanovení ceny obvyklé nemovitostív k.ú. Letovice pro tičel
veřejné doborovolné dražby

Stanovení ceny obvyklé pro veřejnou doborovolnou dražbu

14.07.2016

lng.NESTRoJ Karel Jana Žižky 707, 686 06 Uherské
Hradiště

19. 06. 2016

Posudek obsahuje 24 stran textu včetně příloh a předává se objednateli v 2 vyhotoveních. Jedno vyhotovení
znaleckého posudku zůstává uloženo v archivu znalce.

V Uherském Hradišti dne 14. 07.2016
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Použité předpisy, vyhlášky, nomy a podktady pro ocenění

Í, Odhad tŽní hodnoty dle Mezinárodních oceňovacích standardů ]VS (The |ntemational ValuationStandards), s Přihlédnutím ke standardu lVS 1 (Oceňování na základě tzni noonoÚ).
2. Zákon é. 128l20a0 Sb. o obcích (obecní zřizení)
3. Prohlídka nemovitosti provedena dne 19. 06. 2d16 za přítomnostilng. Leony Hessové REALITAS, s.r.o.

Vlastnické a evidenční ridaie
Brates a.s., Mezibranská í579/4, Nové Město, íío0o Praha u778125

Zpracováno v programu NemKalk 7..l2.6
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a pozemkup p.ě.2194 v kat. územi a obci
bývalé biekty na šamotová kamna a ker4miku

U byly čtyfi pece na vypylovací v,ýrobu,
s výrobou.Na tuto budovu navazuje v jižni

-íĚťémí části hlavní budovy je kovový přístřešek. V
.L do jehož průčelí by| vestavěn kovorný přístřešek

ďraně hlavní budovy.
neprováděné údržby.

plánem města Letovice k zastavění bytov,ými domy a

stavbou _ porovnávací metoda
- porovnávací metoda

Zpracováno v prcgranru t{emKak 7.í2.6
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1 pozemek zhodnocený stavbou - porovnávací metoda

Hlavní budova je betonový skelet s vyzdívkami, se střechou sedlovou a ěásti budovy valbovou krytou
plechovými šablonami, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu.Fasáda vápenná hladká, vnitřní
omítky rovněž vápenné, podlahy z betonové mazaniny. Okna dřevěná zdvojená nebo kovová
jednoduchá,dveře kovové.Elektroinstalace světelná a motorová. Objekt není dlouhodobě užíván, je ve
špatném technickém stavu, řada konstrukcíje na konci svoji životnosti.

Budova přistavěná k jižní části hlavní budovy je zděná se dvěma nadzemními podlažími se střechou
plochou,klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Fasáda vápenná hladká, vnitřní omítky rovněž
vápenné, podlahy z betonové mazaniny..Elektroinstalace světelná a motorová. Objekt není dlouhodobě
užíván,je ve špatném technickém stavu.

Budova v západní části areálu je tvaru L se střecho valbovou krytou plechovými šablonami, klempířské
konstrukce z pozinkovaného plechu,Fasáda vápenná hladká, vnitřní omítky rovněž vápenné štukové.
Elektroinstalace světelná a motorová. Objekt nenídlouhodobě užíván, je ve špatném technickém stavu.

Tžní hodnota oceňované nemovitosti se odhadne na základě porovnání s realizovanými nebo nabídkovými
cenami obdobných (srovnatelných) nemovitostí - dále jen ,,vzorky". Hodnota nemovitosti, propoětená dle
konkrétního vzorku, se spoěítá podle vzorce

Hu = Cu, x Ku / Vu. x Vn", / K1,

kde
Hu hodnota dle vzorku,
Cu. cena vzorku,
Ku koeficient úpravy na reálnou cenu,
Vu. výměra vzorku,
Vn". výměraoceňovanénemovitosti,
Kf cenotvorný koeficient.

charakteristika nemovitosti

eď

.1fin
aĚ
!mÉ
ď
B]q!

ffin

nr
p!ůř
nr1D*
,'.-

l-
ffi

Stavba
konstrukce
Stav
vlastnictví

Výměry a dispozice

Užitná plocha

jiný
cihlová
neudžovaný
právnická osoba

3 735,62 m2

Podlaží

t.BúĎ-óvA čl'-
1.N.P.

2.N.p l5o7x 20§ - 7,6 xr8:6
. 

-í.'Ň. p ----1 50/ i 20, 6 - 7 ,ďx 2ď:6 -
_____+,_,_

2. BUDoVA č.2-i.Ňp--- lZo,5xTs, o iTs,55x T3 2
1 
3 aUOOVn li.g

42,6 x6 + 50,40 x 20,6 - 7,6 x28,6

]1,N.P |17,77 x6,5, 1,1\.ř i lí,rí 
^9,U l ..vrv.l

2.N.P 17,77 x6,5 ] í{5{1 
]

--T
Zastavě4áplo,cha celkem _ ___ _ l |Q5r62 m2

Podlahová plocha 3735,62 m2

Zpracováno v programu NemKalk 7.'l2.6



Výměry obestavěný
prostor

Im"l
il"rE^eí 255,60 x2,9 + 820,88 x 3,50 + 820,88 x 3 + 820,88 x 3 8 539,60
ErH 820,88 x2,25 1 846,98
ilExAč2 786,36 x 4 3145,&úrť 768,36 x2,25 1728,81
l[Urlov^e3 115,51 x2,9 + 115,51 x 3,2 704,6í

ilErnostorcelkem l5 965,44 m3

H. rírek
-

výměra
Im'l

| ép2194 stavební pozemek 6 475

ht 6 475

Zpracováno v programu NemKalk 7.12,6
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Nabízím prodej komerčního objektu v průmyslové zóné v Adamově za nádražlm. Jedná se o 3 budovy a
Pozemek o celk,ploše 2100 m2. Vhodné pro výrobu, skladování. Majiteli využíváno pro provoz tiskárný a
knihárny do června 2015. Dispozice, popis a stav objektůHaly jsou jednopodiažní, nepodsklepené a stojí na
pozemcích o výměře 750 m2, jsou propojeny spojovací chodbou 5m širokou. A: Ocelová hala - Astronet
Classic NT, kolaudace 1998- rozměry 15 x22,5m, podlahová plocha 300 m2 (teracová dlažba), výška 3,5m,
střecha a stěny zatepleny systémem Astrotherm (obvodový plášť - lakovaný zinkoplech s izotaói;, okna a
dveře - plast, vrata Trido (e|.ovládání), součástí je přípravna výroby (18 m2)- k hale patří kancelář (Ó x 7,5m),
Šatny a soc zázemí, vyzdívky z Porothermu- napojeno na vodu, el. (400 V), plyn (rlstř.topení), kanalizaciEi:
Ocelová hala, ko|audace 1975- rozměry 13 x 22m, betonová podlaha 29O m2, výška 3,8m, střecha a stěny -
hliník.plechy,beton.základy bez izolací,elektroinstalaceC: garáž (1998)- rozměry 5,5 x 7m, zdivo porotheřm
tl. 25cm, betonová pod|aha 33 m2, výška 2,8m, střecha plocháVšechny budovy jsou udržované, aktuálně
vyuŽÍvané a plně funkční. Okolní oplocený pozemek má vyštěrkované a ěástečně asfaltové plochy vhodné
na skladování nebo parkování motorových vozidel. Pro tyto úěely je k dispozici 1.000 m2 volné plochy.
Bezproblémový přístup z veřejné komunikace pro nákladní vozidla (nevhodné pro kamiony).

obr. 1

ldentifikace vzorku
Datum zpracovánl

Nabídková cena
Ku = 0,85

charakteristika nemovitosti

Stavba
konstrukce
Stav
vlastnictví

Výměry a dispozice

Užitná plocha
Zastavěná plocha
Podlahová plocha

Pozemky

www.srealityy.cz - lD zakázky 1 80-N0'1 003
19.10.2015

7 490 000,_ Kč
koeficient úpravy na reálnou cenu

1

neuvedeno
montovaná
dpbrý
neuvedgno

2100,00 m2
800,00 m2
2100,00 m2

Pol,
číslo

pozemek výměr^a
Im'l

1 Plocha pozemku 2 100

Celkem 2 100

Genotvorné faktory

Zpracováno v progíírmu NeínlGr( 7.12.6



faktoru označuje kladná hodnota vyšší kvalitu vzorku oproti oceňované
nižší kvalitu vzorku a nula shodu vzorku s oceňovanou nemovitostí

Kčx0,85 t21oo,oo m2 x 3 7g5,62m't 1,2444 = 9100 896,- Kč

Zpracováno v pr€rďnu }&ml(alk 7.í2.6
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Vzorek 2.Rousinov

|rodej skladu Rousínov. CP 2197 m2. Jedná se o skladovací halu v průmyslovém objektu na okraji
Rousínova. Světlá výška: 1.PP - 2,1 až2,5 m,l.NP - 4,43 až4,5 m. Půdorys 79,6 x 25,5 m. oojelit je
podsklepený. Možno využít na sklady a lehkou výrobu. K objektu náleži přilehlý pozemek cca tóoo řnz.

obr. ,1

ldentifikace vzorku
Datum zpracování

Nabídková cena
K = 0,90

charakteristika nemovitosti

Stavba
konstrukce
Stav
vlastnictví

Výměry a dispozice

Užitná plocha
Zastavěná plocha
Podlahová plocha
Obestavěný prostor

Pozemky

www.srealityy.cz - lD zakázky 459639
20.10.2015

5 250 000,- Kč
koeficient úpravy na reálnou cenu

neuvedeno
cihlová
před rekonstrukcí
neuvedeno

2 í89,00 m2
2 197,00 m2
2 í89,00 m2
14 04í,00 m3

Pol.
číslo

pozemek výměra
ím'l

Celkem 0

Cenotvornó faktory

Skup. cenotvorný faktor hodnota
faktoru ]%l')

součet
skuoinv íolol

koef.
K

3 situace na trhu s nemovitostmi +3

3 Ostatní vlivy prodeje +3

3 Umístění v rámci mikroregionu +2

2 Ostatní místnívlivy +2 +2

3 Konstrukční provedení +3

3 Dispoziční řešení +3

3 Provozní náklady, možnosti ekonom, využití +3

3 Stavebně technický stav +3

Zpracováno v programu l{eíírl(ď( 7-í2.6
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i-kPdná hodnota vyší kvatitu trzorku oproli oceňované
iánula shodu rrzorku s óceňovahou nembvitostí

nemovitosti,

i fié x Q90 / 2 í89,oo m2 x 3 735,62 m2 t 1,2546 = 6 427 076,_ Kč

Zpr acov áno v pto$aío Nent lGllk 7, 1 2.6



Vzorek 3.Rostěnice

Prodejvýrobního/skladového areálu nacházejícího se v obci Rostěnice-Zvonovice u Vyškova. Areál byl
využíván k ěinnosti tryskání kovů, možnost využití i k provozu drobné výroby, skladování. K hale náleží
dostateěná manipulační plocha, možnost výstavby dalších objektů v areálu.Dispozice:Celková výměra
pozemků 9 166 m'.
Celková užitná plocha objektů cca 860 m2.

Dispozice objektů: přízemní dělená hala se zázemim - výška 2,8 m,2 xvrata (2,4 x 2,6 m),samostatný
sklad, dílna, objekt rodinného domu ( administrativní budova), zpevněné manipulační plochy. Vytápění
objektů - kotel na TP.
lnženýrské sítě: elektřina, plyn cca 300 m, voda (vrtaná studna), septik. Bližší informace Vám rádi
poskytneme v realitní kanceláři.

obr. 1

ldentifikace vzorku
Datum zpracování

Nabídková cena
Ku = 0,9§

charakteristika nemovitosti

Stavba
konstrukce
Stav
vlastnictví

Výměry a dispozice

Užitná plocha

Pozemky

Cenotvorné faktory

www. sreal ityy . cz - lD zakázky N/RSB/ 1 5'1 09/1 5
20.10.2015

7 200 000,_ Kč
koeficient úpravy na reálnou cenu

neuvedeno
cihlová
dobrý
neuvedeno 

_

9 i66,00 m2

Pol.
číslo

pozemek výměr^a
ím''|

Celkem 0

Skup. cenotvorný faktor hodnota
faktoru í%l')

součet
skuoinv íolol

koef.
l(

3 situace na trhu s nemovitostmi +3

3 Ostatnívlivy prodeje +3

3 Umístění v rámci mikroregionu +4

2 Ostatní místnívlivy +4 +4

3 Konstrukění provedení +3

Zpracováno v pí€ramu }lenú€k 7.126



daného faktoru označuje kladná hodnota vyšší kvalitu vzorku oproti oceňované nemovitosti,
Énota nižší kvalitu vzorku a nula shodu vzorkú s oceňovanou nemoúitostí

000,- Kč x 0,95 / 9 166,00 m2 x 3 735,62 m2 l 1,go = 2 143§0,- Kč(váha) 1

_í{fil-_

Zpracováno v progíamu NemKalk 7.í2.6



Vzorek 04 Vavřlnec

K prodeji nabízíme halu o velikosti 1000 m2 a plechový přístřešek 300 m2. Hala se nacházi 10 km za
Blanskem. Celý areálje oplocený krytým dřevěným plotem. Celková plocha činí 2500 m2. Areálje využíván
jako pila na pořez kulatiny a výroby palet a dalších výrobků ze dřeva. Hala má novou střechu, nová okna, tň
kotle na tuhá paliva které celou budovu vytápí. Dále je zde sušárna řeziva, soc. zařízení, kancelář, brusírna.
V ceně je ivybavení - kolový nakladač, 2x pásová pila na pořez kulatiny,2x zakracovací pila, centrální
odsávání pilin, rozmítacípila. Celá pila má kapacitu na jednu směnu 18 m3 kulatiny na dvojitý pořez, Dále je
zde kompresor s rozvodem vzduchu. Pro bližší informace či pro domluvení prohlídky neváhejte kontaktovat
našeho makléře. Pokud se nám případně nedovoláte, ozveme se Vám zpět v nejbližší době.

ldentifikace vzorku www.srealityy.cz - lD zakázky MV2782
Datumzpracování 19.10.2015

Nabídková cena
K = 0,85
charakteristika nemovitosti

Stavba
konstrukce
Stav
vlastnictví

Výměry a dispozice

5 800 000,- Kč
koeficient úpravy na reálnou cenu

neuvedeno
cihlová
velmidobrý
neuvedeno

Užitná plocha 2 500,00 m2
Zastavěná plocha í 000,00 m2
Podlahová plocha 2 500,00 m'

Pozemky

Pol.
óíslo

pozemek výměra
Im'l

1 Plocha pozemku 2 500

Celkem 2 500

Genotvorné faktory

-) 
v rámci daného faktoru označuje kladná hodnota vyšší kvalitu vzorku oproti oceňované nemovitosti,

záporná hodnota nižší kvalitu vzorku a nula shodu vzorku s oceňovanou nemovitostí

Hu = 5 8oo ooo,- Kč x 0,85 / 2 5o0,oo m2 x 3 735,62 m' l 1,3o= 5 666 648,- Kč
Míra shody (váha) 1

Skup. cenotvorný faktor hodnota
faktoru í%l 

-) součet
skuoinv í%l

koef.
K

3 situace na trhu s nemovitostmi +3

3 Ostatnívlivy prodeje +3

3 Umístění v rámci mikroregionu +4

2 Ostatní místní vlivy +4 +4

3 Konstrukční provedení +3

3 Dispoziční řešení +3

3 Provozní náklady, možnosti ekonom. využití +3

3 Stavebně technický stav +3

3 Vliv příslušenství +3 +25

l(t= 1,00 x1,04= ,1.30

Zpracováno v pr€íamu l{eml(ď( 7.í2.6



úborek 05 Adamov č.2

Rodej víceúČelového p_rŮmyslového objektu sestávajícího se ze tří stavebně samostatných částí vzájemně
PPojených komunikaČními kanály. Toio stavebně-konstrukční řešení umožňuje oucio oooctené využíváníe'ť'q nebo jejich sloučení v jeden technologický celek. objekt č.1 má pět naózemňrcn a jedno podzemní
?+b=Í zahrnujícívýrobní a skladové prostory, eňergetické místnosti, kanceláře a sociální zázemívčetně*t a obslužných místností o celkové podláhové p-tose e.+sz m2. objekt č.2 o pěti nadzemních a jednompdzemním podlaŽÍ zahrnuje provozní a skladové á pomocné plochy, ňygienická z ázemío celkové výměře
!,m Y? Objekt Č.3 má Pět nadzemních a jedno podzemní póOaZi s výrobními a skladovacími prostorami,tl'celářské 

_P|99hY, sociální zázemí a prostóry.vývgřwny a jiaetny pro Žaměstnance. obslužnost prostorůzal§uje zastřeŠená nakládací rampa, Ova naŘlaání výtahy, jeiaoova dráha a dva osobní výtahy. AreáljetbsfuPný Pro kamionovou dopravu,' jeoplocen a napolen ňJet. energii, vodu, kanalizacia plyn. objekty jsouútodné pro těžkou i lehkou výrobu, montážní prace, sÍ<ladováni.

- 13124 -

www.srealityy.cz - lD zakázky 55358
19.10.2015

10 000 000,_ Kč
koeficient úpravy na reálnou cenu

ů_1

kttifikace vzorku
rrafum zpracování

Iďlídková cena
lQ = 0,90

Glnra kteristika nemovitosti

§aróa
knstrukce
§ay
ltasfrrictví

Uýměry a dispozice

lllžihá plocha
Z&věná plocha
hdlahová plocha

kemky

neuvedeno
skeletová
dobt"ý
neuvedeno

{6 93§,00 m2
l6 93§,00 m2
16 93§,00 m2

Fol-
Cítlo

pozemek

Plocha pozemku

lGdkem

Qrrotvorné íaklory

Shrp. cenoŇorn11 faktor

situaceňffi
hodnota

faktoru I%l 
-)

Zpracováno v programu NemKalk 7.12.6

Ostatnívlivy prod§á
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) v rámci daného faktoru označuje kladná hodnota vyšší kvalitu vzorku oproti oceňované nemovitosti,
záporná hodnota nižší kvalitu vzorku a nula shodu vzorku s oceňovanou nemovitostí

Hu = 10 o00 o0o,- Kč x 0,90 / í6 935,00 m2 x 3 735,62 m' l 1,2444= l 59§ 365,- Kč
Míra shody (váha) t

3 Umístění v rámci mikroregionu +2

2 Ostatní místnívlivy +2 +2

3 Konstrukóní provedení +3

i3 Dispoziční řešení +3

3 Provozní náklady, možnosti ekonom. využití +3

3 Stavebně technický stav +2

3 Vliv příslušenství +3 +22

K = 1.00 x 1,02 = 1,2u4

Zpracováno v pí€ramu NeínKalk 7.12.6
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odhad tržní hodnoty oceňovďrÉ ncmovibsti

,1.Adamov č.'|
2-Rousinov
3.Rostěnice
04 Vavřinec
05 Adamov č.2

průměr hodnot

řžní hodnoty oceňované nemovitosti

tĚní hodno§/ "1 Pozemek zhodnocený stavbou - porovnávaci metode"

:,l :: ii.,

9 í00 896,- Kč
6 427 076,- Kč
2144 350,- Kč
5 666 648,_ Kč
1 §95 365,_ Kč

4 986 867,- Kč

4 990 000,- Kč

4 990 000,- Kč

Zpracováno v programu NemKalk 7.12,6
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2 pozemkv nezastavěné - porovnávací metoda

Pozemky jsou urěeny Územním plánem města Letovice k zastavění bytovými domy a rodinnými domy.

Výměry

Pol.
číslo

pozemek výměrg

1 i p.é.219511 ovocný sad 11 013
2 p.č,2195/3 zahrada 153

3 p.ě.2197 trvalý travnatá povrch 18,17

Celková 12983

1"l*l *"

)--L,::|-'

Tžní hodnota oceňovaného pozemku se odhadne na základě porovnání s realizovanými nebo nabídkovými
cenami obdobných (srovnatelných) pozemků - dále jen ,,vzorky". Hodnota pozemku, propočtená dle
konkrétního vzorku, se spoěítá podle vzorce

Hu = Cu, x Ku i Vu. x Voo, / Kt,
kde
Hu hodnota dle vzorku,
Cu, cena vzorku,
Ku koeficient úpravy na reálnou cenu,
Vu, výměra vzorku,
Vpoz výměra oceňovaného pozemku,
Kf cenotvorný koeficient,

Charakteristika pozemku

^l
]a

ts
.?

Pozemek
vlastnictví

stavební pro bydlení a rekreaci
právnická osoba

Pol. Ipozemek
číslo
1 i p.é.2195l1ovocný sad
2 ) p.č.2195/3 zahrada
3 p.č.2197 trvalý travnatá povrch

l-* ri-- J
iJ
:l
,,ii
, |l

11 013

Zpracováno v programu NemKalk 7.í2.6
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_L9!oYÍce_, 
pJodej pozemku pro rekreační výstavbu o výměře 7 794 m2a pozemek rekreační

230.1 m2. Oba pozemky jsou zaíazeny v platném územním plánu. erodéj pouze jako celek.
eguluje rekreaění objekty na zastavěnou plochu 50 m2 a 1 nadzemnl poálazi se iedlovou
ŇÍ Pozemek není oplocen, lze o oplocení žádat obecní úřad. Pozemkyjsou ideálně vhodné pro

vzorku www.sreality.cz-lD zakázhy 3842781276i 23.10,2015

302 850,- Kč
koeficient úpravy na reálnou cenu

pozemku

stavební pro bydlení a rekreaci
neuvedeno

j daného faktoru označuje kladná hodnota vyšší kvalitu vzorku oproti oceňované
hodnota nižší kvalitu vzorku a nula shodu vzorkú s oceňovanou nemovitostí

ilP 850,- Kč x 1,00 / ,t o o95,oo m2 x 12 983,oo m' l 1,oo = 389 490,- Kč
ďtody (váha) 1

F|oďra pozemku

enotvorný faktor

sftuace na trhu s nemovitóstmi

Vztah k Uzemni-mu pHrrrr

Dopravn í dostu pnost a zainvestwa nost pozernku

Zpraoováno v programu NemKalk 7.12.6

nemovitosti,



Vzorek 2.Letovice č.2

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji stavební pozemek v obci Prostřední Poříěí nedaleko

Křetúské přehrady (Letovicei. pozemek je rovinatý o předpokládané výměře 1200 m2 ( výměraiu_de

u|resnená geomelrňrym plánem). Na pózemek je příjezd z hlavní komunikace směr Letovice - PoliČka. lS :

eiektřina, oňecní vodoúod. pozemek se nenachází v záplavové oblasti.Další podrobnosti při prohlídce

nemovitosti,

obr. 1

ldentifikace vzorku
Datum zpracování

Nabídková cena
Ku = 1,00

Charakteristika pozemku

Pozemek
vlastnictví
Výměry

-18n4 -

www.sreality.cz - lD zakázky 48-1737
23.10.2015

348 000,- Kě
koeficient úpravy na reálnou cenu

stavební pro bydlení a rekreaci
neuvedeno

Yz

Se
Lel
sih
vío
kor
výn
POl(

Nabi
K-
Char

obr. '

lden
Datu

Poze
Vlast

Vými

2 1Poloha

Ipozemek

---
lce!rqyérý.era___ 

_

i St<up. i cenotvorný faktor

i Ostatni vlivy pro.deje

2 Tvztah nrzemŇmu punu

Velikost, fuar a konfigurace

i 2-]Oopravn i Oostu pnost a zai ňvestovanost pozem ku

D-]Vr okolí 
-Zátéže na pozemku

= 1,00 x 1,00 =

-) 
v rámci daného faktoru označuje kladná hodnota vyšší kvalitu vzorku oproti oceňované nemovitosti,

záporná hodnota nižší kvalitu vzorku a nula shodu vzorku s oceňovanou nemovitostí

Hu = 348 ooo,_ Kč x 1,00 / 1 2o0,oo m2 x12983,00 m'l 1,oo = 3 765 o70,_ Kč

l Pol.
lčíslo
i1til
Cenol

§l(up
:

:1

:1

l27-
.)
i2
i2
;2
i,-
]

lKt='|,,vran
zápoma

] situace na trhu s nemovitostmi

Míra shody (váha)

Zpracováno v programu NemKalk 7.í2-6
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Vzorek 3.Letovice č.3

Se souhlasem vlastníka a v jeho výhradním zastoupení nabízíme k prodeji pozemky v atraktivní části města
Letovice s překrásným výhledem na zámek a okolí. Prodávané pozemky- v současné době louky, jsou
situovány v naprosto klidném místě, na koncislepé ulice, obklopeny rámcem lesů. Slunné,mírně a částečně
více svažité parcely plynule navazují na stávajícívýstavbu rodinných domů s vlastním příjezdem z obecní
komunikace. Veškeré inženýrské sítě na hranici parcely. Je možno přikoupit navazujicí lesní pozemky o
výměře 8 652m2, které jsou stejného vlastníka. Jedinečná příležitost ke koupi pozemků s překrásnou
polohou.

obr. 1

ldentifikace vzorku
Datum zpracování

Nabídková cena
Ku = '1,00

Charakteristika pozemku

Pozemek
vlastnictví

Yýměry

www.sreality.cz - lD zakázky 3948302428
23.10,2015

3 80í 350,_ Kč
koeficient úpravy na reálnou cenu

neuvedeno
neuvedeno

Cenotvorné faktory

v rámci daného faktoru označuje kladná hodnota vyšší kvalitu vzorku oproti oceňované
záporná hodnota nižší kvalitu vzorku a nula shodu vzorku s oceňovanou nemovitostí

Pol.
číslo

pozemek výměr^a
Im'l

1 Plocha pozemku í0 861

celková vÝměra 10 861

Skup. cenotvorný faktor hodnota
faktoru í%l 

-)
souěet

skuoinv í%I
koef,

K
1 situace na trhu s nemovitostmi 0
1 Ostatnívlivy prodeje 0 0
2 Poloha 0
2 jVztah k územnímu plánu 0

2 Velikost, tvar a konfigurace 0

2 Dopravní dostupnost a zainvestovanost pozemku 0

2 vliv okolí 0

2 Zátéže na pozemku 0 0

=l x 1,00 = 1,00

Zpracováno v programu NemKalk 7.12.6

nemovitosti,
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H, = 3 8o1 35o,- Kčx 1,00 / 10 861,00 m2 x í2 983,00 m2 l 1,oo = 4 544to50,- Kč
Míra shody (váha) {

Vzorek 4.Letovice ě.4

Nabídková cena 750 000,- Kě
K = í,00 koeficient rtpravy na reálnou cenu

Gharakterigtika pozemku

Pozemek
vlastnictví

Výměry

stavební pro bydlení a rekreaci
fyzická osoba

Pol.
číslo

pozemek
"ýT5

1 pozemek
1 957

Celková výměra 1 957

Genotvorné faktory

Skup. cenotvorný faktor hodnota
faktoru í%l')

součet
skuoinv [o/ol

koef.
K

1 situace na trhu s nemovitostmi 0
1 Ostatnívlivy prodeje 0 0
2 Poloha 0
2 Vztah k územnímu plánu 0
2 Velikost, tvar a konfigurace 0
2 Dopravní dostupnost a zainvestovanosipozerntu 0
2|
^ ----

vllv okoll 0
LaLeze ala P9ZeínKu 0l o

1.00
) v rámci daného faktoru..,oznaČuje kladná hodnota vyšší kvalitu vzorku oproti oceňované nemovitostizáporná hodnota nižší kvalitu vžorku a nula shodu vzorkú s oceňovanou nemovitostí

!-l,,= 750 000,- Kčx 1,00/ 1 957,oo m2 x12983,oo m2l1,oo =4975 600,- Kč
Míra shody (váha) l .

Zpracováng v pr€íamu t{€rnKalk 7.í2.6
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Závěrečný odhad tžní hodnoty oceňovaného pozemku

Vzorek 1.Letovice ě.1
Vzorek 2.Letovice č.2
Vzorek 3,Letovice ě.3
Vzorek 4.Letovice ě.4
Yážený průměr hodnot

Odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku

Odhad tžní hodnoty "2 Pozem§/ nezastavěné - porovnávací metoda"

389 490,_ Kč
3 765 070,- Kč
4 544 050,- Kč
4 975 600,- Kč
3 418 552,- Kč

3 4{9 000,- Kč

3 4í9 000,- Kč

Zpraenváno v programu NemKalk 7.í2.6
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Závěrečná rekapitulace

1 Pozemekzhodnocený stavbou - porovnávací metoda
2 Pozemky nezastavěné - porovnávací metoda

Gelkem

Odhad tžní hodnoty činí

8 400 000n- Kč

4 990 000,- Kč
3 419 000,- Kč

8 409 000,- Kč

slovy:

o§mmillón Ůětyřisetatisíc Kč

Zpracováno v programu NemKalk 7.í2.6

Znald
ze dnt

Znala

Znalď

V Uhert



znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podaljako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soud v Brně
ze dne 23.07.1982 čj. Spr.3816/2 pro obor ekonomika,pro odvětví ceny a odhady nemovitosti.

Znalecký rikon je zapsán pod pořadovým číslem 719-1012016 ve znaleckém deníku.

Znaleěné a náhradu nákladů tičtuji dle přiloženého účetního dokladu é.719-1012g16,

V Uherském Hradišti dne 14. 07.2016

(4fu*,
ln9.NESTROJ Karel

Janaáižky 707,
686 06 Uherské Hradiště

trry&
§wé

Zpracováno v programu NemKalk 7.,t2.6
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