
 
 

  
 

Znalecký posudek - Ocen ění nemovitosti č. 98/2016 
 

O obvyklé ceně nemovitosti - objektu Raná č.p. 112 stojícího na pozemcích parc.č. St. 
202 a St. 260, objektu bez čp/če stojícího na pozemku parc.č. St. 203, vše s příslušenstvím a 
pozemků parc.č. St. 202, St. 260, 705/16 vše v katastrálním území Raná u Hlinska, obec Raná, 
okres Chrudim, zapsáno na LV č. 410. 

 

Objednatel posudku: Ing. Libuše Dobrá 
 Insolvenční správce 
 Masarykova 39 
 746 01 Opava 

Účel posudku: Insolvenční řízení: KSOS 34 INS 18415/2015. 
 Obvyklá (tržní) cena nemovitosti. 

Podle stavu ke dni 11.4.2016 odhad vypracoval: 

 Ing. Petr Kreuzer  
 Jandova 150/4 
 748 01 Hlučín - Darkovičky 
 tel.: 731 645 931 
  

Posudek obsahuje včetně titulního listu 21 stran textu a 16 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 
vyhotovení. 

V Hlučíně 18.4.2016 
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A. NÁLEZ  

1. Znalecký úkol 
Znalecký úkol o obvyklé ceně nemovitosti - objektu Raná č.p. 112 stojícího na pozemcích 

parc.č. St. 202 a St. 260, objektu bez čp/če stojícího na pozemku parc.č. St. 203, vše s 
příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 202, St. 260, 705/16 vše v katastrálním území Raná u Hlinska, 
obec Raná, okres Chrudim, zapsáno na LV č. 410. 

 
Obvyklou cenou se pro účely zákona 151/1997 Sb. rozumí cena, která 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 
trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupní 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. 
 

Metodika ocenění: 
 

Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 53/2016 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů. 

Pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové 
úrovně zjištěné podle reálně uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje 
jak administrativní cenu (vyhláška 53/2016 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, tak i srovnávací 
metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, 
které mají vliv na obvyklou cenu.  

Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti 
cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně 
prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. 

Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je 
omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 

2. Základní informace  
Název předmětu ocenění: Výroba 
Adresa předmětu ocenění: Raná 112 
 539 72 Raná 
Kraj: Pardubický 
Okres: Chrudim 
Obec: Raná 
Katastrální území: Raná u Hlinska 
Počet obyvatel: 386 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 870,00 Kč/m2 

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 - Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel 

a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 
V  1,00 
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velikosti nad 5000 obyvatel 
O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, 

kanalizace a plyn 
I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová zastávka III  0,90 
O6. Občanská vybavenost v obci - Minimální vybavenost (obchod 

nebo služby – základní sortiment) 
V  0,85 

 
Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 200,00 Kč/m2 

3. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 11.4.2016 za přítomnosti znalce a zástupce nájemce 
oceňované nemovitosti p. Kunze. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 19.11.2015 vyhotovený dálkovým přístupem, LV č. 410; 
- kopie katastrální mapy; 
- informace získané od zástupce nájemce oceňované nemovitosti při místním šetření  - p. Kunze; 
- skutečnosti zjištěné na místě. 

5. Celkový popis nemovité věci 
Předmětem ocenění je nemovitost - objekt Raná č.p. 112 stojící na pozemcích parc.č. St. 202 a 

St. 260, objekt bez čp/če stojící na pozemku parc.č. St. 203, vše s příslušenstvím a pozemků parc.č. 
St. 202, St. 260, 705/16 vše v katastrálním území Raná u Hlinska, obec Raná, okres Chrudim, 
zapsáno na LV č. 410. 

 
Nemovitost - se nachází na okraji zastavěné části obce Raná, okr. Chrudim v areálu bývalého 
zemědělského družstva. Místnímu šetření byl přítomen zástupce nájemce oceňované nemovitosti p. 
Kunz. Přístup k oceňované nemovitosti je z veřejné komunikace přes pozemky jiných soukromých 
vlastníků - parc.č. 790/14, 790/16, 790/18, 790/3 - vše ostatní plocha-ostatní komunikace. Jedná se 
o pozemky s charakterem veřejné komunikace se zpevněným povrchem. Tyto pozemky zajišťují 
přístup také k dalším nemovitostem v sousedství. Dle sdělení starosty obce Raná (Ing. Vladimíra 
Hubeného) jsou tyto pozemky veřejně přístupnou účelovou komunikací ve smyslu Zákona č. 
13/1997 Sb. (umístěnou mimo uzavřený prostor nebo objekt) a vlastníci těchto pozemků nepožádali 
o omezení provozu na této komunikaci. 
 
Objekt Raná č.p. 112 - jedná se o zděný samostatně stojící objekt bez podsklepení s jedním 
nadzemním podlažím a částečně vybudovaným podkrovím nad částí půdorysu 1.NP objektu. Objekt 
má členitý půdorysný tvar, zastřešení je provedeno šikmou sedlovou nebo pultovou střechou. Dle 
kolaudačního rozhodnutí byl objekt postaven a dán k užívání v roce 2010 s využitím jako 
zámečnická dílna se sociálním a administrativním zázemím a sklady. V podkroví je vybudována 
bytová jednotka 3+1 se samostatným vchodem. V době ke dni místního šetření je objekt užíván 
pouze ke skladování (prostory bez vytápění), menší administrativní část (kancelář) a sociální 
zázemí pro zaměstnance (není zcela dokončeno). Bytová jednotka v podkroví není užívána a její 
stavebně technický stav užívání k bydlení neumožňuje - byla demontována otopná tělesa a zdroj 
vytápění, poškozeny plovoucí podlahy. Objekt je napojen na ing. sítě - elektro a vodu. Kanalizace 
svedena do jímky. V místě provedena plynová přípojka - měřič plynu byl demontován. 
Dispozice: 
1.NP - sklad 224,79m2, sklad 16,02m2, sklad 269,30m2, chodba 16,02m2, šatna 7,15m2 (chybí 
podlahová krytina), koupelna 4,05m2 (chybí vybavení sanitou, ker.obklady a dlažby), kancelář 
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17,50m2, koupelna 2,33m2, 2xWC 3,45m2, chodba 4,16m2, sklad 12,96m2. 
Podkroví - bytová jednotka 3+1 - 3xpokoj, koupelna, chodba, kuchyň, WC - podlahová plocha 
82,33m2. 
Zastavěná plocha objektu cca 669m2, obestavěný prostor cca 3126m3, užitná plocha skladovacích 
nevytápěných ploch je cca 523,07m2, užitná plocha administrativní části se zázemím pro 
zaměstnance 47,88m2, užitná plocha bytu 3+1 v podkroví je 82,33m2.  
Popis konstrukcí a vybavení - základy jsou betonové s izolací proti vodě, svislé konstrukce jsou 
zděné, stropy s rovným podhledem nebo bez stropů - podhled střešní konstrukce, střecha je šikmá 
sedlová nebo pultová, střešní krytina je z živičných asfaltových pásů s posypem, nebo trapézovými 
plechy s povrchovou úpravou, klempířské prvky z pozink.plechu, vnější a vnitřní omítky jsou 
hladké, vnější soklová část není dokončena, okna plastoví s izol. dvojsklem, dveře dřevěné v 
kovové zárubni, podlahy ve skladech betonové, v administrativním a soc. zázemí jsou ker.dlažby 
nebo koberec (část podlahových krytin není dokončeno), keramické obklady jsou provedeny v 
koupelně a na WC (část není dokončeno), rozvody vody teplé a studené (část nedokončeno), 
vytápění bylo z části demontováno (demontovány zdroje v celém objektu), v současnosti zůstaly jen 
otopná tělesa v administrativním a soc. zázemí. Elektroinstalace je světelná a motorová, provedeny 
jsou rozvody zemního plynu, ve skladech jsou hydranty. 
 
Příslušenství - objektu č.p. 84 tvoří: 
- venkovní úpravy - oplocení pozemků, zpevněné plochy, přípojky ing. sítí - plyn, voda, elektro, 
kanalizace do jímky, jímka. 
 
Pozemky parc.č. St. 202, St. 260, 705/16 - tvoří se stavbou č.p. 112 s příslušenstvím jednotný 
funkční celek. Nezastavěná část pozemků je užívána jako manipulační a skladovací plocha. 
Pozemky jsou oploceny. 
 
Objekt bez čp/če na pozemku parc.č. St. 203 - jedná se o zděný samostatně stojící objekt bez 
podsklepení s jedním nadzemním podlažím s plochou střechou. Jedná se o objekt el. trafostanice. 
Vstup do objektu nebyl umožněn. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 10,5x6,67m2. Stáří 
objektu odhadnuto na 30 let. Objekt je v průměrném technickém stavu. Objekt je napojen na ing. 
sítě - elektro.  Zastavěná plocha objektu cca 70m2, obestavěný prostor cca 560m3, užitná plocha je 
cca 56m2.  
Popis konstrukcí a vybavení - základy jsou betonové s izolací proti vodě, svislé konstrukce jsou 
zděné, střecha je plochá, střešní krytina je z živičných asfaltových pásů, klempířské prvky z 
pozink.plechu, vnější omítky jsou břizolitové, vstupní dveře kovové. O ostatních konstrukcích a 
vnitřním vybavení nebylo možné získat jakékoli další informace - vstup neumožněn. 

6. Obsah znaleckého posudku 

1) Administrativní ocenění nemovitosti - dle platného cenového předpisu 
a) Objekt č.p. 112  
b) Objekt bez čp/če na p.č. St. 203 
c) Pozemky 

2) Výnosová metoda 

3) Srovnávací metoda 

4) Věcná břemena 
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B. ZNALECKÝ POSUDEK  

1) Administrativní cena (vyhláška 53/2016 Sb.) 

Index trhu s nemovitými věcmi 
Název znaku č. Pi  

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než 
nabídka 

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka 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 - Bez dalších vlivů II  0,00 
6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 
IV  1,00 

 
  5  

Index trhu IT = P6 * (1 + Σ Pi) = 0,940 
  i = 1 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Sklady, doprava a spoje 

Název znaku č. Pi  

1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  0,45 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku - Výrobní objekty III  0,00 
3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce - Pozemek lze 

napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 
I  0,00 

4. Dopravní dostupnost - Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní 
dopravu 

III  0,00 

5. Parkovací možnosti - Dobré parkovací možnosti na veřejné 
komunikace 

II  0,00 

6. Výhodnost polohy pozemku z hlediska komerční využitelnosti - 
Poloha bez vlivu na komerční využití 

II  0,00 

7. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  7  

Index polohy IP = P1 * (1 + Σ Pi) = 0,450 
  i = 2 

Koeficient pp = IT * IP = 0,423 
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a) Objekt č.p. 112 

Objekt č.p. 112 - ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Hala § 12: J. skladování a manipulace 
Svislá nosná konstrukce: zděná 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1252 
 
Výpočet jednotlivých ploch 
Podlaží Plocha   [m2] 
1.NP 30,40*8,20+17,51*6,5+17*17,50+1,18*7,18 =  669,07 
Podkroví 17,51*6,50 =  113,82 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná 
plocha 

Konstr. 
výška 

Součin 

1.NP  669,07 m2  4,63 m  3 097,79 
Podkroví  113,82 m2  2,80 m  318,70 
Součet   782,89 m2   3 416,49 
 
Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 3 416,49 / 782,89 = 4,36 m 
Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 782,89 / 2 = 391,45 m2 

 

Obestavěný prostor 
 
Výpočet jednotlivých výměr 
Podlaží Obestavěný prostor   

1.NP (30,40*8,20)*(3,26+0,47/2)+(17,51*6,5)*(2,90)+(
17*17,50)*(3,78+2,74/2)+(1,18*7,18)*(3,73+0,1/
2) 

=  2 765,45 m3 

Podkroví+zastřešení (17,51*6,50)*(1,94+2,45/2) =  360,22 m3 

 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 

Podlaží Typ Obestavěný 
prostor 

1.NP NP  2 765,45 m3 

Podkroví+zastřešení Z  360,22 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  3 125,67 m3 

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

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  12,20 100  1,00  12,20 
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2. Svislé konstrukce S  29,30 100  1,00  29,30 
3. Stropy S  8,90 100  1,00  8,90 
4. Krov, střecha S  11,00 100  1,00  11,00 
5. Krytiny střech S  2,90 100  1,00  2,90 
6. Klempířské konstrukce S  0,70 100  1,00  0,70 
7. Úprava vnitřních povrchů S  6,10 100  1,00  6,10 
8. Úprava vnějších povrchů S  3,30 90  1,00  2,97 
8. Úprava vnějších povrchů C  3,30 10  0,00  0,00 
9. Vnitřní obklady X  0,00 100  1,00  0,00 
10. Schody S  0,70 100  1,00  0,70 
11. Dveře S  2,20 100  1,00  2,20 
12. Vrata S  2,30 100  1,00  2,30 
13. Okna S  4,30 100  1,00  4,30 
14. Povrchy podlah S  4,80 95  1,00  4,56 
14. Povrchy podlah C  4,80 5  0,00  0,00 
15. Vytápění X  0,00 100  1,00  0,00 
16. Elektroinstalace S  4,70 100  1,00  4,70 
17. Bleskosvod C  0,40 100  0,00  0,00 
18. Vnitřní vodovod X  0,00 100  1,00  0,00 
19. Vnitřní kanalizace X  0,00 100  1,00  0,00 
20. Vnitřní plynovod X  0,00 100  1,00  0,00 
21. Ohřev teplé vody X  0,00 100  1,00  0,00 
22. Vybavení kuchyní X  0,00 100  1,00  0,00 
23. Vnitřní hygienická vybavení X  0,00 100  1,00  0,00 
24. Výtahy X  0,00 100  1,00  0,00 
25. Ostatní S  6,20 100  1,00  6,20 
Součet upravených objemových podílů  99,03 
Koeficient vybavení K4:  0,9903 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 9) [Kč/m3]: =  1 599,- 
Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *   1,0750 
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *   0,9369 
Koeficient K3 = 0,30+(2,80/PVP): *   0,9422 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *   0,9903 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *   0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *   2,0680 
Základní cena upravená [Kč/m3] =  2 486,- 

Plná cena: 3 125,67 m3 * 2 486,- Kč/m3 =  7 770 415,62 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S): 6 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 94 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 6 / 100 = 6,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 6,0 % / 100) *   0,940 

Objekt č.p. 112 - ocenění kombinací nákladového a výnosového 
způsobu - zjištěná cena 

=  7 304 190,68 Kč 
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Rekapitulace nákladové ceny staveb: 
Objekt č.p. 112 - ocenění kombinací nákladového a výnosového 
způsobu 

  7 304 190,68 Kč 

   7 304 190,68 Kč 

Nákladové ceny - celkem =  7 304 190,68 Kč 

Ocenění výnosovým způsobem 
Zatřídění pro potřeby ocenění 
Druh objektu: Budovy pro výrobu 
Základní míra kapitalizace (dle příl. č. 22): 7,50 % 
Úprava kapitalizace pro s víceúčelovým užitím: 0,5 % 
Míra kapitalizace (dle příl. č. 22): 8,00 % 

Výnosy z pronajímaných prostor 
Název Plocha [m2] Nájemné 

[Kč/m2/rok] 
Nájemné 

[Kč/měsíc] 
Roční výnos [Kč] 

Sklady  523,07  564,-  24 584,29  295 011,48 
kancelář+sociální 
zázemí 

 47,88  755,-  3 012,45  36 149,40 

byt  82,33  760,-  5 214,23  62 570,80 
Výnosy celkem     393 731,68 

Ocenění 
Celkové roční výnosy z pronajímaných prostor: =  393 731,68 Kč 

Odpočet 5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku: 

 - cena stavebního pozemku: 247 455,- Kč 
 - výměra stavebního pozemku: 2 925,00 m2 

 - skutečně zastavěná plocha: 658,00 m2 

 - cena skutečně zastavěné plochy: 55 666,80 Kč 
Odpočet 5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku: -  2 783,34 Kč 

Odpočet nákladů procentem ze započítaného nájemného: 

393 731,68 * 40 %  -  157 492,67 Kč 
Roční nájemné upravené dle § 32 odst. 5:  =  233 455,67 Kč 
Míra kapitalizace 8,00 % /  8,00 % 

Cena stanovená výnosovým způsobem =  2 918 195,90 Kč 
Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu oceňování 
Skupina: D) Bez zásadních změn - stabilizovaná oblast, 

nemovitost nemá rozvojové možnosti 
Ocenění nákladovým způsobem CN =  7 304 190,68 Kč 
Ocenění výnosovým způsobem CV =  2 918 195,90 Kč 
Rozdíl R =  4 385 994,78 Kč 

Ocenění dle přílohy č. 23 tab. 2, skupiny D): 

 CV + 0.10 R =  3 356 795,38 Kč 

Ocenění staveb kombinací výnosového a nákladového způsobu =  3 356 795,38 Kč 
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b) Objekt bez čp/če na p.č. St. 203 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Budova § 12: M. budovy výrobní pro energetiku 
Svislá nosná konstrukce: zděná 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1251 
 
Výpočet jednotlivých ploch 
Podlaží Plocha  [m2] 
1.NP 10,5*6,67 =  70,04 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná 
plocha 

Konstr. 
výška 

Součin 

1.NP  70,04 m2  8,00 m  560,32 
Součet   70,04 m2   560,32 
 
Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 560,32 / 70,04 = 8,00 m 
Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 70,04 / 1 = 70,04 m2 

 

Obestavěný prostor 
 
Výpočet jednotlivých výměr 
Podlaží Obestavěný prostor   

1.NP (10,5*6,67)*(8,00) =  560,28 m3 

 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 

Podlaží Typ Obestavěný 
prostor 

1.NP NP  560,28 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  560,28 m3 

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

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  10,40 100  1,00  10,40 
2. Svislé konstrukce S  23,30 100  1,00  23,30 
3. Stropy S  12,30 100  1,00  12,30 
4. Krov, střecha S  6,30 100  1,00  6,30 
5. Krytiny střech S  2,30 100  1,00  2,30 
6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 
7. Úprava vnitřních povrchů S  5,40 100  1,00  5,40 
8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 
9. Vnitřní obklady keramické X  0,00 100  1,00  0,00 
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10. Schody S  3,00 100  1,00  3,00 
11. Dveře S  3,10 100  1,00  3,10 
12. Vrata S  0,30 100  1,00  0,30 
13. Okna S  4,30 100  1,00  4,30 
14. Povrchy podlah S  3,00 100  1,00  3,00 
15. Vytápění C  1,70 100  0,00  0,00 
16. Elektroinstalace S  7,30 100  1,00  7,30 
17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 
18. Vnitřní vodovod C  1,90 100  0,00  0,00 
19. Vnitřní kanalizace C  1,70 100  0,00  0,00 
20. Vnitřní plynovod X  0,00 100  1,00  0,00 
21. Ohřev teplé vody C  0,40 100  0,00  0,00 
22. Vybavení kuchyní X  0,00 100  1,00  0,00 
23. Vnitřní hygienické vyb. C  2,80 100  0,00  0,00 
24. Výtahy X  0,00 100  1,00  0,00 
25. Ostatní C  6,40 100  0,00  0,00 
26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 
Součet upravených objemových podílů  85,10 
Koeficient vybavení K4:  0,8510 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  3 076,- 
Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *   0,9390 
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *   1,0142 
Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *   0,5625 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *   0,8510 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *   0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *   2,1060 
Základní cena upravená [Kč/m3] =  2 362,52 

Plná cena: 560,28 m3 * 2 362,52 Kč/m3 =  1 323 672,71 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S): 30 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 70 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 100 = 30,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 30,0 % / 100) *   0,700 
Nákladová cena stavby CSN =  926 570,90 Kč 
Koeficient pp *   0,423 
Cena stavby CS =  391 939,49 Kč 

Objekt bez čp/če na p.č. St. 203 - zjištěná cena =  391 939,49 Kč 
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c) Pozemky 

Ocenění 

Výpočet indexu cenového porovnání 
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 +Σ Pi = 1,000 
  i = 1 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,940 

Index polohy pozemku IP = 0,450 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,940 * 1,000 * 0,450 = 0,423 

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/m2]  

Index Koef. 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  
§ 4 odst. 1  200,-  0,423    84,60 

 

Typ Název 
Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m2] 

Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

St. 202 291,00 84,60  24 618,60 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

St. 260 367,00 84,60  31 048,20 

§ 4 odst. 1 ostatní plocha 705/16 2 267,00 84,60  191 788,20 
Stavební pozemky - celkem 2 925,00   247 455,- 

Pozemky - zjištěná cena =  247 455,- Kč 
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C. REKAPITULACE  

Rekapitulace výsledné administrativní ceny nemovitosti  

1. Ocenění staveb 
1.1. Objekt č.p. 112  3 356 795,40 Kč 
1.2. Objekt bez čp/če na p.č. St. 203  391 939,50 Kč 

1. Ocenění staveb celkem  3 748 734,90 Kč 

2. Ocenění pozemků 
2.1. Pozemky  247 455,- Kč 

2. Ocenění pozemků celkem  247 455,- Kč 

Celkem  3 996 189,90 Kč 

Rekapitulace výsledných cen, celkem  3 996 189,90 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  3 996 190,- Kč 

slovy: Třimilionydevětsetdevadesátšesttisícjednostodevadesát Kč 
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2) Výnosová metoda 

Oceňovaná nemovitost je pronajata na základě předložené nájemní smlouvy ze dne 1.4.2014 
jednomu nájemci - Jaroslava Ferenezi - za nájemné 8.000,- Kč/měsíc (= 96.000,- Kč/rok). Výše 
sjednaného nájemného je výrazně nižší než místně obvyklé nájemné - viz srovnání obvyklých 
nájmů níže. 
  
Obvyklé nájemné pro skladovací plochy - realitní inzerce 
1- Pronájem výrobní haly 348m2 v Chrudimi, možnost rozdělení na 70 m2 a 278 m2.Objekt je vybaven dvěma 
mostovými jeřáby o nosnosti 1500kg a napájecím rozvaděčem. Je možné zavedení vytápění do objektu. Součástí 
je i zrekonstruované sociální zázemí. Nájemné bez služeb. Výše nájmu 636,- Kč/m2/rok. 
 
Hodnocení: Jedná se o výrobně skladovací objekt ve městě Chrudim (výrazně lepší občanská vybavenost) - 
úprava jednotkové ceny koeficientem 0,80; srovnatelné provedení a vybavení objektů, ve skladech navíc mostový 
jeřáb - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,95, realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,95. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji ve výši 459,- Kč/m2/rok. 
 
2- Nabízíme Vám k pronájmu skladové prostory Chrudimi, část Medlešice. Pronájem skladových prostor o 
celkové ploše 300 m2. Sklad je osvětlený bez topení, el. zásuvky, rozvaděč + vlastní hodiny. Výše nájmu 804,- 
Kč/m2/rok. 
 
Hodnocení: Jedná se o výrobně skladovací objekt ve městě Chrudim (výrazně lepší občanská vybavenost) - 
úprava jednotkové ceny koeficientem 0,80; srovnatelné provedení a vybavení objektu, realitní inzerce - úprava 
jednotkové ceny koeficientem 0,95. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji ve výši 611,- Kč/m2/rok. 
 
3- Rozsáhlý skladovací a výrobní areál v centru Chrudimi. Objekt se nachází v těsné blízkosti hlavního tahu 
městem, má vlastní parkoviště, k dispozici je rampa a dostatek manipulačních ploch. Jedná se o skladovací 
(výrobní) prostory 263+54m2, možnost přepažení příčkami, prodejnu (kancelář) 35m2 a sociální zařízení. Vhodné 
pro výrobu, zázemí firmy, vzorkovou prodejnu, e-shop. Velmi dobrý technický stav objektu po rekonstrukci. Sklady 
jsou vytápěny. Výše nájmu 864,- Kč/m2/rok. 
 
Hodnocení: Jedná se o výrobně skladovací objekt ve městě Chrudim (výrazně lepší občanská vybavenost) - 
úprava jednotkové ceny koeficientem 0,80; lepší provedení a vybavení objektů (vytápěné sklady) - úprava 
jednotkové ceny koeficientem 0,95, realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,95. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji ve výši 623,- Kč/m2/rok. 
 
Uvedené nájmy za skladovací prostory srovnatelných objektů s oceňovaným objektem jsou nájmy 
bez služeb (tzn. bez energií). Na základě uvedených nájmů stanovuji pro další výpočet cenu 
obvyklého nájemného váženým průměrem ve výši 564,- Kč/m2/rok užitné plochy. 

 

 
Obvyklé nájemné pro bytové prostory - realitní inzerce 
1- Pronájem prostorného bytu 3+1 (69m2) v Chrudimi s balkonem, ulice Strojařů. Byt je v dobrém stavu a 
zařízený. Kuchyň s linkou, sporákem a ledničkou. Obývací pokoj má sedací soupravu, stěnu, konferenční stolek a 
stolek na PC. V dětském pokoji je velká skříň. Byt má nová plastová okna. Výše nájmu 1.130,- Kč/m2/rok bez 
služeb. 
 
Hodnocení: Jedná se o bytovou jednotku ve městě Chrudim (výrazně lepší občanská vybavenost) - úprava 
jednotkové ceny koeficientem 0,80; byt má lepší vybavení a je v lepším technickém stavu bez závad - úprava 
jednotkové ceny koeficientem 0,90, realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,95. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji ve výši 773,- Kč/m2/rok. 
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2- Pronájem bytu ve 3. podlaží panelového domu o podlahové ploše 70 m2, ul. Sládkova, město Skuteč, okr. 
Chrudim. Dispozice: chodba, obývací pokoj, kuchyň s kuchyňskou linkou, pokoj, koupelna a WC. Cena nájmu je 
bez energií. Výše nájmu 1.114,- Kč/m2/rok bez služeb. 
 
Hodnocení: Jedná se o bytovou jednotku ve městě Skuteč, okr. Chrudim (výrazně lepší občanská vybavenost) - 
úprava jednotkové ceny koeficientem 0,80; byt má lepší vybavení a je v lepším technickém stavu bez závad - 
úprava jednotkové ceny koeficientem 0,90, realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,95. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji ve výši 762,- Kč/m2/rok. 
.3- Pronájem bytu 3+1 na ul. Čs.Armády, Chrudim (88 m2) se nachází v přízemí zděného domu, u hlavního 
nádraží v blízkosti centra města. Byt je po částečné rekonstrukci. K vybavení bytu patří zařízená kuchyňská linka, 
nová koupelna, plastová okna. V místě veškerá občanská vybavenost. Výše nájmu 1.091,- Kč/m2/rok bez služeb. 
 
Hodnocení: Jedná se o bytovou jednotku ve městě Chrudim (výrazně lepší občanská vybavenost) - úprava 
jednotkové ceny koeficientem 0,80; byt má lepší vybavení a je v lepším technickém stavu bez závad - úprava 
jednotkové ceny koeficientem 0,90, realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,95. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji ve výši 746,- Kč/m2/rok. 
 
Uvedené nájmy za bytové prostory srovnatelných objektů s oceňovaným bytovým prostorem jsou 
nájmy bez služeb (tzn. bez energií). Na základě uvedených nájmů stanovuji pro další výpočet cenu 
obvyklého nájemného váženým průměrem ve výši 760,- Kč/m2/rok užitné plochy. 
 
Obvyklé nájemné pro administrativní prostory - realitní inzerce 
1- Pronájem kanceláře v prvním patře budovy v centru města Chrudim, ul. Kolárova. Dispozice: vstupní chodba, 
kancelář, sociální zařízení. Sociální zařízení je společné i pro další kancelář. Uvedená cena je bez záloh na plyn a 
elektřinu. Možnost využití terasy. Velmi dobrý technický stav po celkové rekonstrukci. Výše nájmu 1.260,- 
Kč/m2/rok bez služeb. 
 
Hodnocení: Jedná se o kancelářský prostor ve městě Chrudim (výrazně lepší občanská vybavenost) - úprava 
jednotkové ceny koeficientem 0,80; uvedená kancelář má výrazně lepší vybavení a je v lepším technickém stavu 
bez závad - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,85, realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 
0,95. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji ve výši 814,- Kč/m2/rok. 
 
2- K pronájmu kancelářský prostor v přímém centru města, na lukrativní adrese - Fibichova ulice/Palackého třída - 
Chrudim. Kancelář o velikosti 52m2 se nachází ve 2. patře udržované administrativní budovy. Možnost 
parkovacího stání na chráněném parkovišti v areálu. Výše nájmu 1.128,- Kč/m2/rok bez služeb. 
 
Hodnocení: Jedná se o kancelářský prostor ve městě Chrudim (výrazně lepší občanská vybavenost) - úprava 
jednotkové ceny koeficientem 0,80; uvedená kancelář má výrazně lepší vybavení a je v lepším technickém stavu 
bez závad - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,85, realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 
0,95. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji ve výši 729,- Kč/m2/rok. 
 
3- K pronájmu nebytové prostory, vhodné pro zřízení kanceláře. Celková výměra těchto prostor je 170 m2 a jsou 
rozděleny na 5 místností. Není problém místnosti dispozičně upravit. K prostorům patří kuchyňka a WC. Místo je 
klidné s vlastním parkováním ve dvoře a kousek od centra města Chrudim. Prostory je možné dodělat dle Vašeho 
přání, vybavení je možné ponechat. Výše nájmu 1.056,- Kč/m2/rok bez služeb. 
 
Hodnocení: Jedná se o kancelářský prostor ve městě Chrudim (výrazně lepší občanská vybavenost) - úprava 
jednotkové ceny koeficientem 0,80; uvedená kancelář má lepší vybavení a je v lepším technickém stavu bez 
závad - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,90, realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,95. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji ve výši 722,- Kč/m2/rok. 
 
Uvedené nájmy za bytové prostory srovnatelných objektů s oceňovaným bytovým prostorem jsou 
nájmy bez služeb (tzn. bez energií). Na základě uvedených nájmů stanovuji pro další výpočet cenu 
obvyklého nájemného váženým průměrem ve výši 755,- Kč/m2/rok užitné plochy. 
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č. plocha - ú čel podlaží čistý nájem 
[Kč/m2/rok] 

nájem [K č/rok]  

1 
Skladovací plochy oceňovaných objektů celkem 

(523,07+56) = 579,07m2 
579,07 m2 564,- 326 595,- 

2 Bytový prostor (byt 3+1 v podkroví) 82,33 m2 760,- 62 571,- 

3 
Administrativní prostory se zázemím pro 

zaměstnance 
47,88 m2 755,- 36 149,- 

 Celkový nájem za rok   425 315,- 

Hrubý výnos za rok celkem: 425 315 

 

Ztráta nájemného: 5,00 %  21 266 Kč 

Hrubý výnos celkem:  404 049 Kč 

Roční výdaje celkem:   70 000 Kč 

z toho: daň z nemovitosti:  5 000 Kč 

 pojištění:  5 000 Kč 

odpisy vyjadřující „střádací fci”, běžná údržba a 
správa 

 60 000 Kč 

 ostatní   0 Kč 

Čistý výnos za rok celkem:  334 049 Kč 

Uvažovaná míra kapitalizace:  10,00 % 

VÝNOSOVÁ HODNOTA CELKEM:  3 340 490 Kč 

 

 

Výnosová hodnota nemovitosti celkem: 
Na základě výše uvedených obecných trendů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovuji 
srovnávací hodnotu oceňované nemovitosti na (zaokrouhleno): 

 3 340 490,- Kč 
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3) Srovnávací metoda 
1. srovnatelná nemovitost   

 

 

K prodeji objekt vhodný ke komerčnímu využití s velkými a prostornými výrobními, skladovými i 
kancelářskými prostory. Komplex se nachází v obci Sezemice, vzdálené asi 6 km od města Pardubic. 
Objekt je patrový a má zastavěnou plochu 450 m2 s využitelnou plochou 630 m2. V přízemí je prostor 400 
m2 a v prvním patře 230 m2. K areálu náleží i velký pozemek s vlastní kopanou studnou, který lze využít k 
parkování, k rozšíření výrobních prostorů, popřípadě ke stavbě RD. V budově se dále nacházejí tři 
prostorné kanceláře, několik toalet, sprch, prostor pro šatny zaměstnanců a archív. Přízemí s prvním 
patrem je spojeno prostorným schodištěm a nákladním výtahem. U obou velkých hal jsou garážová vrata, 
určená pro navážení materiálu a expedici výrobků. K původní budově byla v roce 2003 přistavěna nová 
část s velkou výrobní halou. V přízemí jsou všude nová plastová okna, v prvním patře jsou okna dřevěná. 
V budově jsou osazené radiátory a vytápění zajišťují dva plynové kotle. Komplex se nachází na místě s 
dobrou dopravní dostupnosti, je zde možnost parkování více vozidel za branou na vlastním pozemku.  

Užitná plocha celkem: 630m2, plocha pozemků 1160m2.  

Nabídková cena RK: 4.490.000,- Kč. (7.127,- Kč/m2 užitné plochy)  
 
Tato nemovitost se nachází ve výrazně lepší lokalitě než oceňovaná nemovitost (město Sezemice, okr. 
Chrudim - město s vyšší občanskou vybaveností) - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,70; uvedený 
objekt je v lepším technickém stavu a provedení (skladovací prostory s vytápěním) - úprava jednotkové 
ceny koeficientem 0,90; srovnatelný rozsah příslušenství, menší plocha pozemků - úprava jednotkové 
ceny koeficientem 1,10, realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,90. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji na 4.445,- Kč/m2 užitné plochy.  
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2. srovnatelná nemovitost  

 

 

Prodej výrobně skladovací haly, na pozemku o ploše 3169 m2 na ul. Bratří Čapků, Holice, okr. Pardubice. 
Patří k ní i vedlejší stavby (lakovna, garáž, parkovací stání). V hlavní budově je kancelář, přípravna, dílna i 
s odsáváním a zázemí pro zaměstnance. V 1. patře je byt 2+1 s balkonem a zahradou. Ten je částečně 
vybaven a má samostatný vchod. Objekt v dobrém technickém stavu s dobrou běžnou údržbou. 

Užitná plocha celkem: 560m2, plocha pozemků: 3169m2.  
 
Nabídková cena RK: 3.890.000,- Kč. (6.946,- Kč/m2 užitné plochy) 
 
Tato nemovitost se nachází ve výrazně lepší lokalitě než oceňovaná nemovitost (město Holice s vyšší 
občanskou vybaveností) - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,70; uvedený objekt je ve srovnatelném 
technickém stavu; srovnatelný rozsah příslušenství, srovnatelná plocha pozemků, realitní inzerce - úprava 
jednotkové ceny koeficientem 0,90. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji na 4.376,- Kč/m2 užitné plochy. 
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3. srovnatelná nemovitost  

  

 

K prodeji soubor budov s pozemky a příslušenstvím v obci Sloupnice, okr. Svitavy. Areál se skládá ze tří 
zděných budov a ocelokolny - vše určené ke skladování či garážování. Manipulační plochy jsou zpevněny 
silničními panely a asfaltovým povrchem.V minulosti byl areál využíván jako výrobna masa bývalého 
zemědělského družstva. Dobrý technický stav s částečnými stav. úpravami. Objekt napojen na elektro, 
vodu, plyn.  

Užitná plocha: 640m2, plocha pozemků 2717m2.  
 

Nabídková cena RK: 4.199.000,- Kč. (6.561,- Kč/m2 užitné plochy) 
 
Tato nemovitost se nachází ve srovnatelné lokalitě jako oceňovaná nemovitost (srovnatelná poloha v obci 
Sloupnice sousedního okresu Svitavy); uvedený objekt je v lepším technickém stavu a provedení 
(skladovací prostory s částečným vytápěním) - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,95; srovnatelný 
rozsah příslušenství, srovnatelná plocha pozemků, realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 
0,90. 
Upravenou jednotkovou cenu stanovuji na 5.610,- Kč/m2 užitné plochy. 
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Vyhodnocení srovnávací metody: 
Srovnávací hodnota se pohybuje v rozmezí  4.376,- až 5.610,- Kč/m2 užitné plochy 
Výslednou jednotkovou cenu oceňované nemovitosti stanovuji váženým průměrem z výše 
uvedeného intervalu rozpětí jednotkových cen srovnatelných nemovitostí na: 4.810,- Kč/m2 užitné 
plochy  
709,28m2 (užitné plochy oceňovaných objektů - 653,28+56m2) x 4.810,- Kč/m2  = 3.411.637,- 
Kč 
 
 
Srovnávací hodnota nemovitosti celkem: 
Na základě výše uvedených obecných trendů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovuji 
srovnávací hodnotu oceňované nemovitosti na (zaokrouhleno): 

 3.412.000,- Kč 
 

4) Věcná b řemena 
Na LV č. 410 v části C jsou uvedena omezení - věcná břemena vztahující se k oceňované 
nemovitosti - pozemků parc.č. 705/16 a St. 260. Jedná se o tři samostatné zápisy věcných břemen - 
2x (podle listiny) vjezdu a průjezdu do zemědělské stavby na parc.č. St. 201/1 a St. 201/2 a právo 
provádění oprav a údržby na této stavbě, a dále 1xvěcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch 
pozemku parc.č. St. 201/2. K věcným břemenům byly předloženy smlouvy o zřízení věcných 
břemen - viz přílohy. 

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům 
Druh věcných břemen: služebnosti - počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny. Obvyklé 
nájemné: Výměra: 2 634,00 m2, Jednotková cena: 84,60 Kč/m2, Procentní sazba pro stanovení 
nájemného: 5,00 % 

Obvyklé nájemné: 2 634,00 m2 * 84,60 Kč/m2 * 5,00 % = 11 142,- Kč/rok 

Roční užitek vyplývající z věcných břemen: 11 142,- Kč 

Věcná břemena na dobu neurčitou. 
Maximální doba trvání věcných břemen pro výpočet: 5 let 
11 142,- Kč * 5 let = 55 710,- Kč 

Ocenění věcných břemen činí =  55 710,- Kč 

Ocenění věcných břemen činí (po zaokrouhlení) =  56 000,- Kč 
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C. Rekapitulace 
Administrativní cena nemovitosti  3.996.190,- Kč 
  
Výnosová  hodnota nemovitosti  3.340.490,- Kč 
  
Srovnávací hodnota nemovitosti  3.412.000,- Kč 
  
Věcná b řemena 56.000,- Kč 

Stanovení obvyklé ceny  
Vzhledem ke stavu, velikosti, vybavení a funkčnímu využití nemovitosti, investičním možnostem v 
daném regionu, potenciálním konkurenčním nemovitostem, právním vztahům, situaci na trhu v 
oblasti obdobných realit navrhuji  
 

současnou obvyklou, tržní hodnotu nemovitosti  
objektu Raná č.p. 112 stojícího na pozemcích parc.č. St. 202 a St. 260, objektu bez čp/če stojícího 
na pozemku parc.č. St. 203, vše s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 202, St. 260, 705/16 vše v 
katastrálním území Raná u Hlinska, obec Raná, okres Chrudim, zapsáno na LV č. 410; vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Chrudim, podle tohoto odhadu k datu ocenění 
11.4.2016 po zaokrouhlení na: 

 

Obvyklá (tržní) cena nemovitosti 

3.412.000,-Kč 

 

 

Obvyklá (tržní) cena nemovitosti po 
odečtu ceny věcných břemen 

3.356.000,-Kč 

slovy: třimilionytřistapadesátšesttisíc Kč 
 

 

V Hlučíně, 18.4.2016 

Ing. Petr Kreuzer 
Jandova 150/4 
748 01 Hlučín – Darkovičky 
tel.: 731 645 931 

 

 
D. Znalecká doložka 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze 
dne 13.4.2006, č.j.Spr. 1790/06 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady 
nemovitostí. 
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 98/2016 znaleckého deníku. 
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 98/2016. 
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E. Seznam příloh 

1. Fotodokumentace  -  3 strany; 
2. Výpis z katastru nemovitostí  -  5 strany; 
3. Kopie katastrální mapy  -  1 strana; 
4. Smlouvy o zřízení věcných břemen  -  6 stran; 
5. Místopis  -  1 strana.  
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Fotodokumentace po řízená dne 11.4.2016 
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OZN.: Oceňovaná nemovitost v k.ú. Raná u Hlinska, okr. Chrudi m. 
 
 
 

 
OZN.: Oceňovaná nemovitost v k.ú. Raná u Hlinska, okr. Chrudi m. 
 


