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který je součástí pozemku parc.č. 1880, včetn  příslušenství a pozemk  
parc.č. 1879 a 1880. 

Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Most, obec Most, k.ú. Most II 
Adresa nemovité věci: Hollarova 1938/4 a 1939/2  
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ÚČEL OCEN NÍ: Odhad ceny obvyklé pro stanovení prodejní ceny pro účely zpen žení formou 
přímého prodeje, výb rového řízení, veřejné dobrovolné dražby 
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vyhotoveních a 1 vyhotovení je uloženo v archivu zhotovitele 

 

V Praze, dne 16. dubna 2018 
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  

Vypracovat ocenění se stanovením ceny obvyklé v místě a čase bytového domu č.p. 1938, který je 
součástí pozemku parc.č. 1879, bytového domu č.p. 1939, který je součástí pozemku par.č. 1880, 
včetně příslušenství a pozemků parc.č. 1879 a 1880, vše zapsáno na LV č. 4077, k.ú. Most II, obec 

Most, Kraj Ústecký. 

Ocenění je vypracováno na žádost objednatele a bude použito jako podklad pro stanovení prodejní 
ceny pro účely zpeněžení formou přímého prodeje, výběrového řízení, veřejné dobrovolné dražby. 
Ocenění je vypracováno ke dni prohlídky 21.3.2018. 

 

Přehled podklad   

- výpis z katastru nemovitostí LV č. 4077, k.ú. Most II, obec Most ze dne 28.11.2017, 

- snímek katastrální mapy pro k.ú. Most II, obec Most, 

- část projektové dokumentace domu č.p. 1936/1937, 
- územní plán města Most, 

- informace zjištěné při místním šetření, 
- inzerce nabídek prodeje nemovitostí na realitních serverech sreality.cz a dalších. 
 

Vlastnické údaje a specifikace předm tu ocen ní  

Dle listu vlastnictví LV č. 4077, k.ú. Most II, obec Most ze dne 28.11.2017 

oddíl A - vlastnické právo, vlastníkem předmětu ocenění je: 

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 434 01 Most, IČ 64049591 

oddíl B - nemovitosti: 

- pozemek parc. č. 1879 o výměře 146 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří 

součástí pozemku je stavba – bytový dům č.p. 1938 na pozemku parc.č. 1879 

- pozemek parc. č. 1880 o výměře 147 m
2, zastavěná plocha a nádvoří 

součástí pozemku je stavba – bytový dům č.p. 1939 na pozemku parc.č. 1880. 

oddíl B1 - jiná práva: 
Bez zápisu 

oddíl C - omezení vlastnického práva: 
Zástavní právo smluvní 
- ve výši 1.800.000,- Kč s příslušenstvím s oprávněním pro společnosti CLEAR BALANCE, SE, 
právní účinky vkladu práva ke dni 3.9.2013, 
Zahájení exekuce 

- pověřený soudní exekutor JUDr. Alex Bayer, právní účinky zápisu ke dni 20.1.2016, včetně 
souvisejícího zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitostí 002 Ex-1482/2015 -15, 

- pověřený soudní exekutor JUDr. Alex Bayer, právní účinky zápisu ke dni 11.5.2016, včetně 
souvisejícího zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitostí 002 Ex-308/2015 -12, 

- pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Prošek, právní účinky zápisu ke dni 2.3.2017, včetně 
souvisejícího zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitostí 134 EX-02233/2017 -007, 

- pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Prošek, právní účinky zápisu ke dni 2.3.2017, včetně 
souvisejícího zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitostí 134 EX-02280/2017 -025, 

- pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Prošek, právní účinky zápisu ke dni 1.11.2017, včetně 
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souvisejícího zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitostí 134 EX-10582/2017 -020; 

Rozhodnutí o úpadku (§136 odst. 1 insolvenčního zákona) 
- usnesení insolvenčního soudu o úpadku, Krajský soud v Ústí nad Latbem KSUL43INS-4561/2016 

-A-51 ze dne 3.11.2017, 

oddíl D - jiné zápisy: 
Změna výměr obnovou operátu 

- Z-404/2001-508 a Z850/2003-508. 

plomby a upozornění: 
Bez zápisu 

 

Celkový popis  

Předmětem ocenění je stavba dvojdomu vybudovaná v období druhé světové války se symetrickým 
dispozičním uspořádáním situovaná v Mostě, ul. Hollarova. Most je statutární město 
v severozápadních Čechách (Ústecký kraj), které leží na řece Bílina. V současnosti je v Mostě 
evidováno okolo 67 tisíc trvale bydlících obyvatel. Od začátku devadesátých let minulého století je 
v Mostě patrný pozvolný pokles obyvatel. Obecně se soudí, že po útlumu těžby a nárůstu 
nezaměstnanosti je město předimenzováno v oblasti bydlení, zničená krajina procházející postupnou 
rekultivací, nedostatek turistického potenciálu, převládající negativní názory na Most napříč 
republikou, nízká porodnost a záporná migrační bilance nejspíš ani v dohledné době trend poklesu 
obyvatel nezastaví. 
 

Město Most je situováno na železniční koridoru spojující Cheb – Karlovy Vary – Chomutov – Most – 

Teplice, ve shodné ose je vedena i silnice I/13, další významné dopravní tepny jsou silnice č. I/15 do 

Litoměřic a I/27 do Litvínova a Žatce. Železniční spojení má Most též ve směru Žatec a Louny. 
V Mostě je zřízena městská hromadná doprava s linkami autobusů, tramvají a trolejbusů, tramvajová 
trať pak spojuje Most a Litvínov. 
 

V Mostě je dostupná standardní občanská vybavenost odpovídající většímu okresnímu městu, 
nachází se zde školská zařízení včetně vyšší odborných škol, zdravotnická zařízení včetně 
nemocnice, síť obchodů včetně obchodního centra, divadla, kino, muzea, sportoviště a další.  

 

Oceňované nemovitosti se nachází severozápadně od tzv. nového centra Mostu (prostranství okolo 
náměstí Velké Mostecké stávky, 1. a 2. náměstí). Okolní zástavbu tvoří převážně objekty pro bydlení, 
v rámci ulice Hollarova a sousedních ulic jsou zastoupeny jak bytové domy obdobného stáří, tak 
řadové rodinné domy a solitérní rodinné domy a vily. Součástí zástavby je i občanská vybavenost, 
v nejbližším okolí jde zejména o školská zařízení, obchody, restaurace a drobné provozovny. 
Nejbližšími zastávkami MHD jsou autobusové zastávky Zahražany, 1.ZŠ nebo Široký vrch, vše 
v okruhu cca 300 m od oceňovaných nemovitostí. 
 

Dle platného územního plánu města Most se oceňované nemovitosti nachází ve stabilizovaném 
území s funkčním využitím ploch OU3 - obytné území s převažující funkcí bydlení. Územní plán 
charakterizuje toto území jako území, kde dominují stavby a zařízení pro trvalé bydlení – převážně 
nájemní domy. Příslušné využití je plochy bydlení s minimálně třemi nadzemními podlažími 
s odstavením a garážováním vozidel zejména na pozemku dané funkční lokality. Přípustné jsou dále 
stavby a zařízení místní správy a občanské vybavenosti, sloužící potřebě obyvatel území, zejména 
stavby pro péči o děti předškolního věku, stavby základních škol, stavby pro kulturní a zájmovou 
činnost, stavby církevní, stavby pro ambulantní zdravotnictví, stavby pro maloobchod, stavby 
veřejného stravování a veřejného ubytování, stavby pro komerční činnost, administrativu a veřejnou 
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správu, stavby pro nerušící služby, stavby pro denní rekreaci, tělovýchovu, sport a komerční péči 
o hygienu a zdraví, parkovací a odstavné plochy, vícepodlažní hromadné garáže a veřejné plochy 
a zeleň. Podmíněně přípustné jsou stavby sloužící i potřebě sousedících území, zejména stavby pro 
sociální péči, stavby pro střední školství, stavby pro zdravotnictví bez lůžkových oddělení, stavby 
supermarketů do 1 500 m2

 prodejní plochy, stavby pro komerční činnost, administrativu a veřejnou 
správu, a stavby a zařízení pro nerušící výrobu místního dosahu zejména řadové nebo vícepodlažní 
hromadné garáže, stavby čerpacích stanic PHM jako součást hromadných garáží. 
 

Nemovitosti nejsou územním plánem evidovány v záplavovém území obce. 
 

Dle databáze společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group jsou pro bytové 
domy č.p. 1938 a 1939 evidován kód záplavy 1 - nejnižší ohrožení (mimo předpokládané rizikové 
území záplav). 

 

OBSAH  
 

1. Nákladové hodnoty  

1.1. Bytový dvojdům č.p. 1938 a 1939 – reprodukční cena 

1.2. Pozemky parc.č. 1879 a 1880 – věcná hodnota 

2. Ocen ní pozemk  
3.1. Pozemky parc.č. 1879 a 1880 pro budoucí výstavbu 

3. Výnosová hodnota  

3.1. Bytový dvojdům č.p. 1938 a 1939 s pozemky a příslušenstvím  

4. Porovnávací hodnota  

4.1. Bytový dvojdům č.p. 1938 a 1939 s pozemky a příslušenstvím  

 

OCEN NÍ  
Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného 
majetku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají ne 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 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.  

V zákonu o oceňování majetku je tato cena nazvána cenou obvyklou. Zjištění obvyklé ceny 
oceňovaného majetku vychází obvykle z následujících metod:  

 - Metoda zjištění věcné hodnoty (minulost) 
 - Metoda porovnávací (současnost)  

 - Metoda výnosová (budoucnost) 
Metoda zjišt ní v cné hodnoty: je založena na principu pojetí náhrady. Teoretickým základem při 
oceňování nemovitého majetku je tvrzení, že perspektivní kupující nebude ochoten platit za tento 
majetek víc, než by činily náklady na jeho pořízení. Při ocenění touto metodou se zjišťují hodnoty 
zastavěné plochy, obestavěného prostoru objektů, průměrné ceny za příslušnou měrnou jednotku, 
skutečné opotřebení. Věcná hodnota, ve výsledku potom odpovídá nákladům, které je zapotřebí 
vynaložit na pořízení průměrně opotřebovaného majetku stejného stáří, obdobných vlastností 
a přiměřené intenzity užívání.  
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Metoda výnosová: teoretickým základem oceňování výnosovou metodou je tvrzení, že hodnota 
majetku je rovna současné hodnotě očekávaných čistých výnosů z tohoto majetku plynoucích a to 

v průběhu období, po které bude majetek vlastněn. Jedná se o vztah mezi tokem čistých peněžních 
příjmů a cenou. Případný investor nemá ve skutečnosti zájem nakupovat hmotnou podstatu, ale 
zajištěný tok čistých příjmů. Tento tok příjmů může být odvozen buď ze současného využití 
oceňovaného majetku, nebo dopočtem předpokládaného využití dalších pronajímatelných ploch. Do 
nákladů jsou zahrnuty výdaje na pojištění, daňové poplatky a jiné provozní náklady. 
Metoda porovnávací: je založena na porovnání nemovitosti na základě srovnání s jinými 
nemovitostmi obdobného charakteru a jejich inzerovanými resp. skutečně realizovanými cenami při 
zohlednění různých aspektů jednotlivých nemovitostí.  

Při ocenění nemovitostí byly využity všechny tři výše uvedené přístupy. Aplikace jednotlivých metod 
ocenění včetně vyhodnocení jejich závěrů a stanovení ceny obvyklé nemovitosti je podrobně popsáno 
v následujících kapitolách. 

1. Reprodukční cena staveb  

1.1. Bytový dvojd m č.p. 1938 a 1939 – reprodukční cena  

Předmětem ocenění je samostatně stojící bytový dvojdům obdélníkového půdorysu se sedlovou 

střechou. Dům má dva samostatné vchody č.p. 1938 a 1939, přičemž se v zásadě jedná o dvě 
symetrické části. Bytový dům má 1 PP a 3 NP, kde 3.NP je částečně upraveno jako kancelář případně 
bytové studio. Střední část půdních prostor je volná, stavebně neupravená. V každé polovině 
dvojdomu se na každém podlaží nachází vždy dva byty, které jsou zrcadlově převrácené. Celkem je 
tedy v domě 8 bytů a dva podkrovní prostory. K datu ocenění je v bytovém domě užíván jeden byt, 
zbylé prostory volný jsou volné, bez nájemníků. 
 

Typický byt se skládá z předsíně, koupelny s WC, kuchyně a třech obytných místností. Jedná se tedy 
o byty s dispozičním uspořádáním 3+1, kde kuchyně a koupelny bytů mají okna orientována na 
severozápad, v každém bytě jsou dvě obytné místnosti s okny orientovanými na jihovýchod, třetí 
obytná místnost u bytů ve vnitřní části domu má okna rovněž na severozápad, byty u štítových zdí 
mají okna obytných místností orientována na severovýchod, resp. jihozápad. Průměrná podlahová 
plocha jednotlivých bytů se pohybuje okolo 53 m2

. 

 

S ohledem na stáří domu a jeho dispoziční uspořádání lze očekávat, že dům je tvořen podélným 
stěnovým nosným systémem, kde svislé konstrukce jsou zděné z cihel v úrovni spodní stavby je 

použita kombinace cihel a kameniva. Nosné vodorovné konstrukce nad 1.PP jsou pravděpodobně 
železobetonové, monolitické, ve vrchní části stavby lze očekávat dřevěné trámové stropy 
s polospalnými podhledy. Schodiště v nadzemních podlaží je dřevěné, s prkennými stupni 
i podstupnicemi. Střecha domu je sedlová, s dřevěným trámovým krovem a střešní krytinou 
z pálených tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny převážně z pozinkovaného plechu. Vnější 
fasádu vrchní stavby tvoří břízolitové omítky, v úrovni spodní stavby je ponecháno režné kamenné 
zdivo. Okna v domě jsou převážně dřevěná, špaletová, původní okna ve spodní stavbě byla zazděna, 
stejně jako boční vchod do 1.PP. Vstupní dveře do bytového domu jsou dřevěné, v interiérech 
jednotlivých bytů lze nalézt dveře jak dřevěné, tak voštinové, osazené do ocelových i obložkových 
zárubní. Nášlapné vrstvy podlah v prostoru schodiště tvoří dřevěné prkenné podlahy, v bytech jsou 

původní prkenné podlahy překryté PVC podlahovými krytinami nebo koberci, případně obojím 
současně. Úpravy vnitřních povrchů dále zahrnují štukové omítky s výmalbou nebo tapetami, 
v běžném rozsahu jsou zastoupeny i keramické obklady. Vybavení kuchyní a koupelen jednotlivých 
bytů není kompletní, v některých bytech byly demontovány kuchyňské linky, v některých chybí 
například vany nebo umyvadla. V bytovém domě jsou provedeny původní rozvody elektra, vody, 
kanalizace a plynu. Vytápění jednotlivých bytů je řešeno dálkovým zdrojem tepla prostřednictvím 
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výměníkové stanice. Ohřev TUV byl řešen individuálně v jednotlivých bytech, nejčastěji 
průtokovými nebo zásobníkovými elektrickými ohřívači.  

 

Bytový dům je napojen na rozvody vody, kanalizace, plynu, elektra a dálkového vytápění. Rozvod 

tepla vede prostory 1.PP podél uliční (jihovýchodní) fasády. 
 

Doklad o stáří bytového domu nebyl poskytnut, z dostupných informací a stavebně-technického 
provedení bytového domu lze usuzovat, že stavba vznikla v období druhé světové války. Dle sdělení 
zástupce vlastníka nemovitosti došlo v průběhu roku 2017 k ukončení většiny nájemních smluv 
a uvolnění objektu. Obsazen tak zůstává pouze jeden byt v domě.  

 

Celkový stavebně-technický stav nemovitosti zjištění při místním šetření lze charakterizovat jako 
zhoršený. Na vnějším plášti stavby jsou patrné známky poškození, narušena je střešní krytina, 
oplechování střechy a okapové svody jsou na hranici technické životnosti, na několika místech již 
došlo k jejich narušení. Vnější omítky jsou na narušeny zatékající vodou z okapových svodů, na 
několika dílčích místech jsou omítky opadané. Okna se rovněž blíží hranici své technické životnosti. 
Hlavní konstrukce interiérů bytů se jeví jako funkční, vybavení bytů je však mnohdy nekompletní 
a technicky zastaralé. Celková koncepce provedení interiérů bytů je morálně přežilá - některá trubní 
vedení nejsou skryta ve zdech, prkenné podlahy jsou překryty PVC podlahovými krytinami, v úzkých 
koupelnách jsou v řadě za sebou umístěna vana, umyvadlo a WC, nad vanou je pak často zavěšen 
boiler. Vnější plášť domu není schopen plnit tepelně-izolační požadavky a lze tak očekávat zvýšená 
náklady na vytápění.  

 

Celkový stavebně-technický stav domu zjištěný při místním šetření neumožňuje bez alespoň 
základních stavebních úprav řádné užívání bytů. Vzhledem ke stáří bytového domu a jeho provedení 
se tak nabízí možnost provedení celkové rekonstrukce domu, při které budou nahrazeny dřevěné 
trámové stropy i schodiště, kompletně renovován vnější plášť i interiéry domu.  

 

Příslušenství domu tvoří zejména přípojky inženýrských sítí.  

 

Ocen ní nákladovou metodou 

Při ocenění nemovitostí nákladovou metodou se zjišťují hodnoty zastavěné plochy, obestavěného 
prostoru objektů, průměrné ceny za příslušnou měrnou jednotku, skutečné opotřebení. Věcná 
hodnota, ve výsledku potom odpovídá nákladům, které je zapotřebí vynaložit na pořízení průměrně 
opotřebovaného majetku stejného stáří, obdobných vlastností a přiměřené intenzity užívání. 
Reprodukční cena pak ukazuje obvyklou výši nákladů, kterou je nutné vynaložit na pořízení, resp. 
výstavbu nové nemovitosti shodných parametrů a užitných vlastností. 
Nákladové ocenění staveb je provedeno za využití statistik společnosti RTS Brno a.s., konkrétně pak 
pomocí cenových ukazatelů vydaných v roce 2018. Cenové ukazatele (nebo také ceny podle 
účelových jednotek) jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na 
základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních 
položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových 
údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotku odpovídající danému druhu 
staveb. Koeficientem vybavenosti je zohledněn rozdíl ve stavebně-technickém provedení a vybavení 
oceňované stavby v porovnáním s reprezentanty v databázi společnosti RTS Brno a.s. 

Ocenění venkovních úprav je provedeno procentuální sazbou z nákladových hodnot hlavních staveb. 
Obvyklý podíl venkovních úprav na celkových stavebních nákladech se pohybuje od 3 % do 10 %, s 
ohledem na rozsah venkovních úprav, zahrnující v zásadě jen přístupové komunikace a přípojky 
inženýrských sítí, byla ve výpočtu použita sazba 5%. 
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Databáze společnosti RTS Brno a.s. eviduje jednotkové ceny stavebních prací v úrovni bez DPH. 
Výsledné hodnoty byly proto navýšeny o DPH, které je u staveb pro bydlení v úrovni 15 %. Ocenění 
je patrné z následující tabulky: 
Reprodukční cena staveb     

Obestavěný prostor celkem 3 186,38 m
3
 

Základní jednotková cena (RTS 803.5.1) 5 105 Kč/m3
 

Koeficient úprav 0,80   

Upravená jednotková cena 4 084 Kč/m3
 

Stavební náklady hlavní staveb 13 013 156 Kč 

Podíl venkovních úprav a IS na nákladech 5%   

Stavební náklady ostatních staveb 650 658 Kč 

Stavební náklady celkem 13 663 813 Kč 

DPH 15%   

REPRODUKČNÍ CENA 15 710 000 Kč 

Celková reprodukční cena staveb k datu ocenění činí 15 710 000 Kč. 

Nákladové ocenění je zpracováno pouze jako jeden ze vstupů pro ocenění výnosovou metodou, není 
proto stanovena věcná hodnota staveb. 
 

1.2. Pozemky parc.č. 1Ř7ř a 1ŘŘ0 – v cná hodnota  

Jedná se o soubor pozemků určených územním plánem k zastavení bytovým objektem, přičemž 
k datu ocenění se nachází stavba bytového domu č.p. 1938 a 1939. K datu ocenění není pro 
oceňované pozemky vydáno územní rozhodnutí ani demoliční výměr na odstranění staveb. Celková 
výměra pozemků činí 293 m2

. 

Pro ocenění pozemků věcnou hodnotou jsou pozemky oceněny jako nezastavěné, určené k zastavění, 
Věcná hodnota pozemků tak v současném stavu zohledňuje jejich potenciál daný zejména územním 
plánem a polohou nemovitostí. Cena nezastavěných pozemků je odhadnuta porovnáním nabídkových 
cen pozemků určených pro rezidentní výstavbu v lokalitě města Most na realitních serverech 
sreality.cz, které byly porovnány s oceňovanými pozemky. 

Oceňovaný pozemek a srovnávací pozemky-charakteristika a popis 

název 
prodejní cena v 

Kč 
umístění 

výměra 
pozemku v 

m
2
 

IS 
funkční 
využití provize RK 

Pozemky parc.č. 1879 a 1880 
 

Most 
 

V,K,P,E OU3 
 

Srovnávací pozemky 
      

Pozemek ul. Moskevská 11 606 700 Most 5527 n/a bydlení n/a 

Pozemek ul. Ke Koupališti 2 539 800 Most 996 V,K,P,E bydlení n/a 

Pozemek ul. Hradní 1 924 000 Most 1040 V,K,P,E bydlení ano 

Pozemek ul. Pod Vinicí 1 490 000 Most - Čepirohy 1021 V,K,P,E bydlení n/a 
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Srovnávací pozemky 

název 
požad. 

jednotková 
cena Kč/m2

 

koef. 
redukce 

cena po 
redukci 
Kč/m2

 
K1 K2 K3 K4 K5 l 

jednotková 
cena po 
srovnání 

Kč/m2
 

Pozemek ul. Moskevská 2 100 0,85 1 785 1,00 0,80 1,00 1,00 0,80 0,64 2 789 

Pozemek ul. Ke Koupališti 2 550 0,85 2 168 1,00 0,90 1,00 1,00 0,80 0,72 3 010 

Pozemek ul. Hradní 1 850 0,90 1 665 0,80 0,90 1,00 1,00 0,80 0,58 2 891 

Pozemek ul. Pod Vinicí 1 459 0,90 1 313 0,70 0,90 1,00 1,00 0,80 0,50 2 606 

        
celkem Kč/m2

 11 296 

        
průměr v Kč/m2

 2 824 

        
max Kč/m2

 
 

3 010 

        
min Kč/m2

 
 

2 606 

koeficient redukce - snížení inzerované ceny o provizi realitní kanceláře a reálné prodejní ceny 

K1 koeficient úpravy na polohu pozemku a umístění               

K2 koeficient úpravy na velikost pozemku               

K3 koeficient úpravy na funkční využití pozemku               

K4 koeficient úpravy na vybavenost (IS, vybavení, dispozice,..)           

K5 koeficient úpravy dle odborné úvahy (lepší-horší)           

l       index odlišnosti l=K1*K2*K3*K4*K5*K6               

Hodnota nezastavěného pozemku 

Při celkové výměře oceňovaných pozemků 293 m2
 a průměrné jednotkové ceně po zaokrouhlení ve 

výši 2 800 Kč/m2
 činí v cná hodnota pozemk  Ř20 000 Kč.  

2. Ocen ní pozemk   

2.1. Pozemky parc.č. 1Ř7ř a 1ŘŘ0 pro budoucí výstavbu  

Jednou z potencionálních možností využití oceňovaných nemovitostí obecným kupujícím / 
developerem je demolice staveb a výstavba nového objektu, který bude splňovat moderní požadavky 
na bydlení. Je otázkou, zda pro obecného kupujícího bude výhodnější provést celkovou demolici 
staveb a buď nabídnutí volného pozemku k nové výstavbě, nebo realizaci výstavby moderního 
bytového domu, nebo zda bude provedena jen odstranění dílčích konstrukcí a rekonstrukce 
ponechaných konstrukcí. Druhá z variant znamená zvýšená náklady na zajištění nedemolovaných 
konstrukcí, současně představuje jisté omezení v dispozičním uspořádání stavby, ponecháním 
nosných konstrukcí alespoň v úrovni 1.NP však současně může znamenat zjednodušení stavebního 
řízení. V této části znaleckého posudku jsou vyčísleny náklady na celkovou demolici staveb, které lze 
vnímat jako maximální možné náklady spojené s odstraněním stávajících objektů.  

Výše nákladů spojená s demolicí staveb byla stanovena za využití Katalog popisů a směrných cen 
stavebních prací vydaný společností ÚRS PRAHA, a.s. Tento nástroj tvorby cen stavebních prací je 

principiálně shodný jako výše popsaná databáze cen společnosti RTS Brno a.s., použitý sborník se 
pak detailně zabývá náklady na sanace a demolice staveb. Za pomoci tohoto katalogu byly stanoveny 
přímé náklady spojené s demolicí staveb. Jedná se jak o náklady vlastní demolici, kdy je předpokládá 
demolice za pomoci strojních mechanismů, tak následnou likvidaci vzniklé sutě. Oceňované stavby 
jsou tvořeny zděnými svislými nosnými konstrukcemi a převážně dřevěnými vodorovnými nosnými 
konstrukcemi i nosnou konstrukcí střechy. Lze proto očekávat recyklaci vzniklé sutě a její použití 
například pro hrubé urovnání terénu. Ve výpočtu nákladů na demolici je proto uvažováno s využitím 
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70% váhového objemu vzniklé sutě pro recyklaci, u zbylých 30% váhové objemu sutě je kalkulován 
odvoz na skládku a její uložení, uvažována je doprava do vzdálenosti 15 km od stavby. 

V souladu s metodikou společnosti ÚRS PRAHA, a.s. používanou při kalkulacích cen stavebních 
prací je vypočítána i výrobní a správní režie spojená s demolicí, stejně jako očekávaná míru zisku. 
Předmětem ocenění jsou pozemní stavby, aplikovány jsou proto sazby výrobní režie ve výši 36% 
z přímých zpracovacích nákladů, u správní režie je použita sazba 20% z přímých zpracovacích 
nákladů. Sazba zisku byla převzata ve výši 12% z přímých zpracovacích nákladů navýšených 
o výrobní a správní režií. Použité sazby i postupy stanovení výše režií a zisku vychází z kalkulačního 
vzorce a dat publikovaných v použitém katalogu demoličních prací. 
Výsledné náklady na demolici staveb byly konfrontovány s dostupnými informacemi o realizovaných 
demoličních pracích, jejichž ceny jsou u obdobného rozsahu demolice nižší. Lze proto očekávat, že 
oproti cenám společnosti ÚRS PRAHA, a.s. lze v tržním prostředí u demolice obdobného rozsahu 
dosáhnout náklady o cca 10 % nižší. 
Náklady na demolici staveb – přímé náklady  

Popis kód 
měrná 

jednotka 
(MJ) 

množství 
(MJ) 

jednotková 
cena (Kč/MJ) 

přímé 
náklady (Kč) 

Dům č.p. 1838, 1839 981-01-3311 m
3
 3 186 44,90 143 068 

Drcení stavebního odpadu z demolice 997 00-6007 t 335 107,00 35 799 

Doprava suti do 1 km 997 00-6512 t 143 132,00 18 927 

Doprava suti - každý další i započatý 1 km 997 00-6519 t 2 007 11,10 22 282 

Hrubé urovnání na skládce 997 00-6551 t 143 10,10 1 448 

Náklady na demolici staveb      

Popis 
přímé 

náklady (Kč) 
výrobní režie 

(Kč) 
správní režie 

(Kč) zisk (Kč) celkem (Kč) 

Dům č.p. 1838, 1839 143 068 30 834 17 130 16 034 207 066 

Drcení stavebního odpadu z demolice 35 799 
   

35 799 

Doprava suti do 1 km 18 927 
   

18 927 

Doprava suti - každý další i započatý 1 km 22 282 
   

22 282 

Hrubé urovnání na skládce 1 448 
   

1 448 

DPH 21% (Kč) 
    

59 960 

Sleva 25% z celkových nákladů 
    

-34 548 

CELKEM 
    

310 000 

Celkové náklady na odstran ní stávajících staveb stanovené za pomoci cenových ukazatelů 
databáze URS Praha, a.s. činí 310 000 Kč. 
Hodnota pozemku se stavbami 

Věcnou hodnotu lze rovněž vnímat jako budoucí cenu pozemků v rámci developerského projektu, 

podmínkou platnosti této ceny je odstranění staveb situovaných na pozemcích. Současná cena 

obvyklá pozemků je proto stanovena jako porovnávací hodnota pozemků snížená o náklady na 
demolici staveb. Výpočet je patrný z následující tabulky: 
Současná hodnota pozemku   

Položka způsob výpočtu 
hodnota 

(Kč vč. DPH) 
Nezastavěný pozemek porovnávací metoda 820 000 

Náklady na demolici staveb nákladová metoda 310 000 

SOUČASNÁ CENA OBVYKLÁ 
 

510 000 

Současná hodnota pozemku zohledňující náklady na odstran ní staveb bytových domů č.p. 1938 
a 1939 k datu ocenění činí 510 000 Kč.  
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3. Výnosová hodnota  

3.1. Bytový dvojd m č.p. 1ř3Ř a 1ř3ř s pozemky a příslušenstvím  

Ocen ní výnosovou metodou 

Z informací sdělených při místním šetření vyplynulo, že přibližně do roku 2017 byl dům využíván 
jako činžovní dům, do data ocenění zůstal v objektu jediný nájemník. Byty v 1 a 2.NP jsou po 

provedení dílčích stavebních úprav pronajmutelné, podkrovní byty ve 3.NP oproti bytům v běžných 
podlažích mají mírně snížený komfort užívání daný zejména jejich polohou v podkrovním prostoru 

a tím i sníženým osluněním, omezením střešními šikminami a sníženým tepelným komfortem. 
Vstupem do výnosového ocenění je pronájem všech 10 bytů v domě, pronájem půdních prostor ve 
střední části dvojdomu stejně jako pronájem sklepních prostor není uvažován. Současně jsou do 
výnosové hodnoty promítnuty náklady spojené s provedením dílčích stavebních úprav jednotlivých 
bytů, které umožní jejich řádný pronájem, i základní úpravy společných částí bytového domu. 
V Mostě se byty obdobné velikost pronajímají za částky nejčastěji v intervalu 5 000 až 7 500 Kč 
měsíčně. Výslednou výši nájemného ovlivňuje zejména lokalita bytového domu a dále technický stav 
bytu i bytového domu. U oceňovaného bytového domu je pozitivně hodnocena jeho lokalita, která 
patří v rámci Mostu spíše mezi vyhledávanější lokality, naopak negativně je hodnocen technický 
stav. V rámci ocenění výnosovou metodou je předpokládáno, že bude provedena pouze základní 
rekonstrukce bytů a bytových domů, která zajistí technickou funkčnost jednotlivých konstrukčních 
částí. Stále se však bude jednat o starší bytový dům s morálně zastaralým vybavením. Interval 
uvedených nabídkových cen nájemného pak zohledňuje provedení alespoň částečné rekonstrukce 
domu nebo bytu, na horním hranici intervalu se pak nachází nájemné za byty ve zcela 
zrekonstruovaných bytových domem.  

Pro výpočet výnosové hodnoty je uvažováno s pronájem bytů v 1. a 2.NP za průměrné nájemné ve 
výši 4 500 Kč, tj. přibližně 85 Kč/m2/měsíc. Byty obdobné velikosti v domech s provedenou alespoň 
částečnou rekonstrukcí se pronajímají za částky okolo 100 Kč/m2/měsíc, v případě bytů ve zcela 
zrekonstruovaných domech situovaných ve vyhledávaných lokalitách nájemné dosahuje i 130 
Kč/m2/měsíc. Očekávaná výše nájemného za dva byty v podkroví domu je 3 500 Kč, jak již bylo 
uvedeno výše, tyto byty nabízí snížený komfort užívání. Nad rámec nájemného pak budou účtována 
zálohy na energie a služby, shodně je tomu i v případě porovnávaných nabídek pronájmů bytů. Do 

výnosů z nájemného nejsou zahrnuty výnosy z pronájmu stavebně neupravených půdních ani 
sklepních prostor, důvodem je nutnost provedení rozsáhlejší rekonstrukce a zanedbatelný očekávaný 
výnos z pronájmu těchto prostor v porovnání s náklady nutnými na uvedení těchto prostor do 
pronajímatelného stavu. Výpočet výše nájemného je uveden v následující tabulce: 
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Výnosy z nájemného       

Jednotka podlaží dispozice 
měsíční 
nájemné 

(Kč) 

roční 
nájemné 

(Kč) 
Byt 1 1.NP 3+1 4 500 54 000 

Byt 2 1.NP 3+1 4 500 54 000 

Byt 3 1.NP 3+1 4 500 54 000 

Byt 4 1.NP 3+1 4 500 54 000 

Byt 5 2.NP 3+1 4 500 54 000 

Byt 6 2.NP 3+1 4 500 54 000 

Byt 7 2.NP 3+1 4 500 54 000 

Byt 8 2.NP 3+1 4 500 54 000 

Byt 9 3.NP 3+1 3 500 42 000 

Byt 10 3.NP 3+1 3 500 42 000 

CELKEM     36 000 516 000 

Dle objektivního přístupu rizika pronájmu uvedených bytů v průběhu celého roku, byl očekávaný 
výnos z pronájmu snížen z důvodu očekávaného výpadku nájemného a současně možnosti uplatnění 
bytů na realitním trhu, v dlouhodobém horizontu je očekávána obsazenost ve výši 80%. 

Vstup do ocenění výnosovou metodou jsou i náklady spojené s vlastnictvím nemovitostí a jejich 
pronájem. Výpočet těchto nákladů uvádí následující tabulka: 

Náklady na pronájem   

Položka způsob výpočtu roční náklad (Kč) 

Daň z nemovitosti dle platné legislativy 6 200 

Pojištění staveb 0,8‰ z reprodukční ceny staveb 12 000 

Náklady na správu a údržbu 10,0% z nájemného 51 600 

Fond oprav 0,5% z reprodukční ceny staveb 86 500 

CELKEM 
 

156 300 

Dále s ohledem objektivního posouzení očekávaného výnosu z pohledu analýzy trhu, s ohledem 
nabídky a poptávky segmentu trhu prodeje nemovitostí pro bydlení obdobného charakteru, a zejména 
s přihlédnutím k poloze nemovitosti v regionu se slabší kupní silou, se zvýšenými riziky spojenými 
se sociálním složení obyvatelstva a současně se spíše zhoršenému technickému stavu bytového 
domu, je aplikována kapitalizační míra ve výši 7,0%. 

Do výnosové hodnoty jsou rovněž promítnuty náklady na provedení dílčích stavebních úprav 
jednotlivých bytů i vybraných částí bytového domu. Jako stěžejní se jeví opravy střešní krytiny 

a oplechování, které zabrání zatékání vody do objektu. V domě bude nutné obnovit/zprovoznit 
páteřní rozvody jednotlivých energetických médií, jejich celková rekonstrukce (výměna) však není 
v daném rozsahu oprav uvažována. Celkové náklady na rekonstrukci společných částí domu jsou 
odhadovány ve výši 400 000 Kč. V bytech je uvažováno s výměnou oken za okna plastová, 
zprovoznění sociálního zázemí bytu, zajištění ohřevu TUV a zprovoznění otopné soustavy 
a vybavení bytů alespoň základními kuchyňskými linkami. Do nákladů naopak nejsou zahrnuty 
úpravy povrchů (vyjma nezbytných dílčích úprav při instalatérských pracích), výměna interiérových 
dveří, radiátorů a rozvodů inženýrských sítí. Náklady na rekonstrukci každého z 10 bytů jsou 
odhadovány ve výši 180 000 Kč. Výpočet výnosovou metodou je proveden v následující tabulce:  

Výnosová hodnota    

Tržní nájemné  516 000 Kč/rok 

Výpadek nájemného 20 %  
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Dosažitelné nájemné 412 800 Kč/rok 

Náklady na pronájem 156 300 Kč/rok 

Stabilizovaný výnos 256 500 Kč/rok 

Kapitalizační míra 7,0 %  

Výnosová hodnota 3 660 000 Kč 

Náklady na rekonstrukci - 1 bytu 180 000 Kč 

Náklady na rekonstrukci - společné části domu 400 000 Kč 

Náklady na rekonstrukci celkem 2 200 000 Kč 

SOUČASNÁ HODNOTA 1 460 000 Kč 

Cena výnosovou hodnotou oceňovaných nemovitostí v současném stavu stanovená se 

zohledn ním náklad  na provedení základní rekonstrukce stavby činí 1 460 000 Kč. 

4. Porovnávací hodnota  

4.1. Bytový dvojd m č.p. 1ř3Ř a 1ř3ř s pozemky a příslušenstvím  

Ocen ní porovnáním 

Vzhledem k nedostatku informací o realizovaných prodejích bytových domů obdobného charakteru 
v dané lokalitě, a absenci nabídek prodeje obdobných nemovitostí, je ocenění porovnávací metodou 
provedeno formou individuálního přecenění jednotlivých, které se nachází v bytovém domě. Pro 

zvýšení atraktivity jednotlivých bytů a jejich snazší realizací na realitním trhu je uvažováno 
s dispoziční úpravou bytů. V současnosti jsou v každé sekci domu na každém podlaží vždy dva byty 
o dispozičním uspořádání 3+1. Pro další ocenění je uvažováním s oddělením jedné z ložnice z obou 

bytů, jejichž propojením vznikne další bytová jednotka. Pro zajištění optimálních rozměrů je 
uvažováno s posunem stávající příčky u této ložnice na úkor sousední ložnice. U stávajících bytů je 
pak předpokládáno propojení obývacího pokoje s kuchyní, čímž vznikne modernější dispozice 
s efektivnějším využitím plochy bytu. Tyto úpravy jsou uvažovány u všech bytových jednotek, 
současně je předpokládáno s využitím celého prostoru podkroví, kde budou celkem čtyři bytové 

jednotky. Možné uspořádání bytových jednotek v budoucím stavu s jejich předpokládanými 
výměrami ukazuje následující tabulka: 
Přehled jednotek – budoucí stav 

Jednotka podlaží dispozice 
podlahová 
plocha (m

2
) 

Byt 1 1.NP 2+kk 40 

Byt 2 1.NP 1+kk 30 

Byt 3 1.NP 2+kk 40 

Byt 4 1.NP 2+kk 40 

Byt 5 1.NP 1+kk 30 

Byt 6 1.NP 2+kk 40 

Byt 7 2.NP 2+kk 40 

Byt 8 2.NP 1+kk 30 

Byt 9 2.NP 2+kk 40 

Byt 10 2.NP 2+kk 40 

Byt 11 2.NP 1+kk 30 

Byt 12 2.NP 2+kk 40 

Byt 13 3.NP 2+kk 40 

Byt 14 3.NP 2+kk 40 

Byt 15 3.NP 2+kk 40 

Byt 16 3.NP 2+kk 40 

CELKEM 
  

600 
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Přímým porovnáním realizovaných cen prodeje bytů v blízkých bytových domech a posouzením 
parametrů vztažených k bytům v oceňovaném bytovém domě, byla vypočtena základní cena bytu o 
velikosti přibližně 40 m

2
. Vstupem do porovnání jsou nabídky prodeje bytů obdobné velikosti 

nacházejících se v blízkých bytových domech obdobného charakteru, u kterých byla rovněž 
provedena celková, nebo alespoň částečná rekonstrukce. Pozitivně je hodnocen celkový 
stavebnětechnický stav bytového domu, kdy v budoucím stavu se bude jednat o dům a byty po 
celkové rekonstrukci, a současně poloha bytového domu v žádané části Mostu. 

Oceňovaný byt a srovnávací byty - charakteristika a popis 

název 
prodejní 

cena v Kč 
dispozice 

plocha 
bytu v m

2
 

podlaží konstrukce stav stav IS provize RK 

Byt 2+kk  2+kk 40 1.-2.NP zděná 
velmi 
dobrý 

ano V,K,E,ÚT 
 

Srovnávací byty 

Byt 2+1, ul. SNP 490 000 2+1 45 1. zděná dobrý ano standardní n/a 

Byt 2+1, ul. SNP 449 000 2+1 45 3. zděná dobrý ano standardní n/a 

Byt 1+1, ul. 
A.Dvořáka 

699 000 1+1 40 1. zděná 
velmi 
dobrý 

ano standardní ano 

Byt 2+kk, ul. 
A.Dvořáka 

580 000  43 3. zděná dobrý ano standardní n/a 

 

Oceňovaný byt 
           

Byt 2+kk, Most, ul. Hollarova 

Srovnávací byty 
           

název 
požadovaná 
cena Kč/m

2
 

koef. 
redukce 

cena po 
redukci Kč 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 l 
cena po 
srovnání 

Kč/m
2
 

Byt 2+1, ul. Slovenského 
národního povstání 10 889 0,95 10 344 0,95 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,76 13 611 

Byt 2+1, ul. Slovenského 
národního povstání 9 978 0,97 9 678 0,95 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,76 12 735 

Byt 1+1, ul. A.Dvořáka 17 475 0,90 15 728 1,00 1,02 1,00 1,00 1,10 1,00 1,12 14 017 

Byt 2+kk, ul. A.Dvořáka 13 488 0,95 12 814 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12 814 

 
       

celkem Kč 53 177 

 
       

průměr v Kč 13 294 

 
       

max Kč 14 017 

 
       

min Kč 12 735 

koeficient redukce - snížení inzerované ceny o provizi realitní kanceláře a reálné prodejní ceny 
 K1  koeficient úpravy na polohu objektu a umístění 

      K2  koeficient úpravy na užitná plocha 
        K3  koeficient úpravy na podmínky parkování 

         K4  koeficient úpravy na celkový stav  
          K5  koeficient úpravy na další vlastnosti (IS, vybavení, dispozice,..) 

       K6  koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší-horší) 
      l       index odlišnosti 

 
l=K1*K2*K3*K4*K5*K6 

       
 

Za pomoci porovnávací metody byla stanovena budoucí jednotková cena typického bytu 2+kk po 

celkové rekonstrukci ve výši 13 300 Kč/m
2, kterou znalec dále upravil koeficientem zohledňujícím 

u bytů 1+kk lze očekávat dosažení vyšší jednotkové prodejní ceny z titulu velikosti bytu (menší byty 
jsou obecně dražší) a u podkrovních bytů mírně sníženého komfortu užívání vlivem střešních šikmin. 
Individuální přecenění jednotlivých bytů uvádí následující tabulka: 
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Individuální ocenění jednotek – budoucí stav 

Jednotka 
podlahová 
plocha (m

2
) 

základní 
jednotková 

cena (Kč/m2
) 

koeficient 
úprav 

upravená 
jednotková 

cena (Kč/m2
) 

individuální 
hodnota 

(Kč) 
Byt 1 40,0 13 300 1,00 13 300 530 000 

Byt 2 30,0 13 300 1,10 14 630 440 000 

Byt 3 40,0 13 300 1,00 13 300 530 000 

Byt 4 40,0 13 300 1,00 13 300 530 000 

Byt 5 30,0 13 300 1,10 14 630 440 000 

Byt 6 40,0 13 300 1,00 13 300 530 000 

Byt 7 40,0 13 300 1,00 13 300 530 000 

Byt 8 30,0 13 300 1,10 14 630 440 000 

Byt 9 40,0 13 300 1,00 13 300 530 000 

Byt 10 40,0 13 300 1,00 13 300 530 000 

Byt 11 30,0 13 300 1,10 14 630 440 000 

Byt 12 40,0 13 300 1,00 13 300 530 000 

Byt 13 40,0 13 300 0,90 11 970 480 000 

Byt 14 40,0 13 300 0,90 11 970 480 000 

Byt 15 40,0 13 300 0,90 11 970 480 000 

Byt 16 40,0 13 300 0,90 11 970 480 000 

CELKEM 600,0       7 920 000 

 

Pro dosažení budoucího stavu musí obecný investor / developer vynaložit náklady spojené 
s přípravou developerského projektu, jeho realizací a finálním rozprodejem budoucích bytů. Jedná se 

o ocenění nemovitosti reziduální technikou, kdy výsledná hodnota je stanovena jako rozdíl budoucí 
hodnoty nemovitosti a nákladů nutných na dosažení budoucího stavu.  

Hlavní nákladovou položku tvoří stavební náklady na provedení rekonstrukce. Pokud v rámci 
rekonstrukce budou v maximální možné míře ponechány stávající nosné konstrukce včetně 
dřevěných trámových stropů, očekává znalec na základě předešlých zkušeností z obdobných projektů 
se stavebními náklady odpovídající úrovni v místě ve výši minimálně 8 000 Kč/m2

 podlahové plochy. 
V této cenové hladině lze provést kompletní revitalizaci exteriérů i interiéru domu včetně 
zamýšlených dispozičních úprav. U rozsáhlejší rekonstrukce, kdy by měly být vyměněny i stávající 
dřevěné trámové stropy a osazeno nové schodiště, se můžou stavební náklady dostat k částkám 
přesahujícím 10 000 Kč/m2

 podlahové plochy. 
Nad rámec přímých stavebních nákladů bude nutné vynaložit i další náklady spojené s: 
- zařízením staveniště a pojištěním stavby, 

- projekčními pracemi a inženýrskou činnosti, 
- prodejem jednotek (marketing, realitní makléř) a 

- právní služby. 
Obecný investor pak do celkových nákladů musí zahrnout i očekávané režijní náklady a zisk 
developera. Tyto náklady představují jednak finančně vyjádřený čas developera potřebný k řízení 
celého projektu, dále jeho riziko spojené s výstavbou, finanční náklady developera a jeho očekávaný 
zisk.  
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V následující tabulce je uveden výpočet nákladů developera na realizaci daného developerského 
projektu: 

Náklady a zisk developera   

Položka způsob výpočtu hodnota (Kč) 

Přímé stavební náklady 8 000 Kč/m2
 bytu 5 500 000 

   

Projekční práce a inženýring 4,0% z reprodukční ceny stavby 700 000 

Náklady na prodej jednotek 2,0% z hodnoty jednotek 170 000 

Náklady na právní služby 0,5% z hodnoty jednotek 40 000 

Režie a zisk developera 10% z investičních nákladů 750 000 

NÁKLAY A ZISK CELKEM 
 

7 510 000 

 

Současná hodnota projektu     

Budoucí hodnota 7 920 000 Kč 

Náklady a zisk 6 750 000 Kč 

SOUČASNÁ HODNOTA 1 170 000 Kč 

 

Z porovnání očekávané prodejní ceny bytů v budoucím stavu bytového domu po rekonstrukci 
a nákladů na dosažení tohoto budoucího stavu vyplývá, že realizace takovéhoto developerského 
projektu se jeví jako ekonomicky méně efektivní. Naopak v případě podpory investora / developera 

například formou dotace se může projekt stát velmi ziskovým. 
Celková současná cena obvyklá nemovitostí stanovená reziduální technikou z budoucí hodnoty 
nemovitosti (součtu porovnávacích hodnot budoucích bytů) snížená o náklady spojené 
s developerským projektem po vyhodnocení výše popsané situace byla stanovena ve výši 
1 170 000,- Kč. 
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REKůITUPůCE OCEN NÍ 

1. Nákladové hodnoty  
1.1. Bytový dvojdům č.p. 1938 a 1939 – reprodukční cena 15 710 000,- Kč 

    Bytový dvojdům č.p. 1938 a 1939 – věcná hodnota nestanoveno 

1.2. Pozemky parc.č. 1879 a 1880 – věcná hodnota 820 000,- Kč 

2. Ocen ní pozemk   

3.1. Pozemky parc.č. 1879 a 1880 pro budoucí výstavbu 510 000,- Kč 

3. Výnosová hodnota  

3.1. Bytový dvojdům č.p. 1938 a 1939 s pozemky a příslušenstvím 1 460 000,- Kč 

4. Porovnávací hodnota  

4.1. Bytový dvojdům č.p. 1938 a 1939 s pozemky a příslušenstvím 1 170 000,- Kč 

 

 

Záv rečná analýza dílčích hodnot pro odhad ceny obvyklé: 
Posouzením jednotlivých dílčích hodnot je zřejmé že: 
Hodnota pozemku snížená o náklady spojené s demolicí stávajících staveb ukazuje potenciál lokality 
nemovitosti při odstranění stávající stavby. Dosažení této hodnoty vyžaduje vydání demoličního 
výměru na stávající stavby, nabízí se však možnost deklarovat stavební činnost jako rekonstrukci 

stávajícího objektu, při které bude zachováno pouze nezbytné minimum konstrukčních částí, 
výhodou je pak snazší získání potřebných povolení.  

Výnosová hodnota je hodnotou ukazující potenciál nemovitosti dosažitelný relativně jednoduchou 
stavební úpravou bytového domu, která nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení, 
a následném pokračování v předešlém způsobu využití oceňovaných nemovitostí jako činžovního 
domu. Ukazuje tak hodnotu pro potencionálního investora, který by se rozhodl provést spíše základní 
stavební úpravy stavby a následně nabídnout k pronájmu byty spíše nižšího standardu provedení 
a vybavení.  

Použité ocenění reziduální technikou kombinující porovnávací metodu ocenění s nákladovými 
přístupy je důležité pro nastínění vztahů mezi prodejními cenami bytů a náklady na rekonstrukci nebo 
výstavbu bytového domu. Ze závěru reziduální techniky ocenění vyplývá, že bez podpory například 
formou dotace se realizace zamýšlené celkové rekonstrukce bytového domu se jeví tato metoda jako 

méně ekonomicky vhodná, ale pro odhad ceny je metodou doplňující.  

Z t chto d vod  odhadujeme cenu obvyklou v současném stavu v úrovni výnosové hodnoty, 
která se nejvíce přibližuje skutečnému stavu nemovitosti a jejímu stávajícímu potenciálu.  
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Stanovisko znalce: 

Při odhadu výsledné obvyklé ceny je nutno přihlédnout nejenom k výsledkům jednotlivých 
oceňovacích metod, ale zároveň ke všem obecným ekonomickým souvislostem a ke kladným 
i záporným aspektům vztaženým k oceňovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout 

žádné relevantní faktory, jako např. lokalita, pozice majetku v zóně, infrastruktura, dopravní 
dostupnost, univerzálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, budoucí potenciál nemovitostí 
nebo obecná hospodářská situace.  

Pro stanovení obvyklé ceny oceňovaných nemovitostí bylo třeba vzít úvahu tyto základní skutečnosti 
a ovlivňující aspekty: 

a) situace na trhu s realitami:   -  v daném regionu je patrný pozvolný pokles počtu trvale 
bydlících obyvatel, což se projevuje zejména v okrajových 
částech města Most, případně v méně atraktivních lokalitách. 

-  naopak v místě oceňovaných nemovitostí je stálý zájem o byty 
nájemní i byty k prodeji, 

b) parametry povyšující cenu:   -  poloha v klidné lokalitě s dobrou dostupností centra, 
-  napojení domu na dálkový zdroj tepla, 
-  vyjma jednoho bytu jsou všechny volné; 

c) parametry ponižující cenu     - zhoršený stavebně-technický stav domu vyžadující alespoň 
základní rekonstrukci a modernizaci pro užívání bytů alespoň 
v průměrném standardu, 

- morálně přežilé a v některých případech nekompletní 
vybavení bytů, 

- v 1.PP prochází horkovod. 
Cena obvyklá je stanovena bez vlivu omezení na předmětu ocenění váznoucích, která jsou zapsána na 
LV 4077, k.ú. Most II, obec Most ze dne 28.11.2017. 

Na základě zjištěných hodnot, výše uvedených skutečností v místě a po zvážení všech aspektů je 

odhadnuta ke dni 21.3.2018 cena obvyklá předmětu ocenění ve výši 1 460 000,- Kč. 
 

Obvyklá cena: 
1 460 000,- Kč 

 

V Praze 16. dubna 2018 

 

Ing. Milan Kroupa  

Stupno 227, 338 24 Břasy 

tel.: 603 963 092 

Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 
8.11.1995 pod č.j.682/95 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 6138-98-18 znaleckého deníku. 
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Zpracování znaleckého posudku bylo provedeno za odborné spolupráce se společností B plus B, spol. 
s r.o., Holečkova 657,150 00 Praha 5 - Košíře, IČO: 61056049, předmět podnikání: Oceňování 
majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik na základě 
koncesní listiny vydané živnostenským odborem úřadu městské části Praha 5 pod č.j. 
ZIV/U5037/2006/JKU dne 3.5.2006, která zajistila a připravila podklady pod poř. č. 110/18. 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNůM PODKLůD  ů P ÍLOH 

1) výpis z katastru nemovitostí LV č. 4077, k.ú. Most II, obec Most ze dne 28.11.2017 

2) kopie katastrální mapy k.ú. Most II, obec Most  

3) fotopříloha  

4) srovnávací nabídky pozemků k porovnání  

5) srovnávací nabídky bytů k porovnání  

 

 



strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2017 16:15:02   

1
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0425 Most 567027 MostOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most 64049591
Vlastnické právo

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

- Bez zápisu

Kat.území: 699594 Most II List vlastnictví: 4077
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

    1796

    1797

    1798

    1876

    1877

    1879

    1880

    2392

93

432

5525

164

163

146

147

1589

ostatní plocha

zastavěná plocha a 
nádvoří

ostatní plocha

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

ostatní 
komunikace

ostatní 
komunikace

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolveční řízení, č.j.: KSUL 43 INS 4561/2016 pro jmt insol, v.o.s.

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Most, č.p. 47, obč.vyb.

Most, č.p. 1936, adminis.

Most, č.p. 1937, adminis.

Most, č.p. 1938, byt.dům

Most, č.p. 1939, byt.dům

Most, č.p. 1392, obč.vyb.

 1797

 1876

 1877

 1879

 1880

 2392

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Listina Smlouva o věcném břemeni V3 343/1995.
Z-9000548/1995-508

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Parcela:  1878

o

o

POLVZ:548/1995

VECNE BREMENO TRPENI PROVOZU ODBOCKY VEDENI TEPLA A STUDENE
VODY NA P.1876 VE PROSPECH VLASTNIKA P.1878 K 14.3.1995

trpění provozu měřice tepla ze dne 9.2.1995, právní účinky vkladu ke dni 14.3.1995

Z-9000548/1995-508Parcela:  1876

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2017 16:15:02   

2
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0425 Most 567027 MostOkres: Obec:

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

Kat.území: 699594 Most II List vlastnictví: 4077
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Smlouva o věcném břemeni V3 343/1995.

Smlouva o věcném břemeni V3 1764/2000.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení  ze 
dne 29.01.2014. Právní účinky zápisu ke dni 30.01.2014. Zápis proveden dne 
21.02.2014.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení  ze 
dne 29.01.2014. Právní účinky zápisu ke dni 30.01.2014. Zápis proveden dne 
21.02.2014.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení  ze 
dne 29.01.2014. Právní účinky zápisu ke dni 30.01.2014. Zápis proveden dne 
21.02.2014.

Z-9000548/1995-508

Z-9001939/2000-508

V-436/2014-508

V-436/2014-508

V-437/2014-508

Věcné břemeno užívání

Zástavní právo smluvní

Zákaz zcizení nebo zatížení

Zástavní právo smluvní

Statutární město Most, Radniční 
1/2, 43401 Most, RČ/IČO: 00266094

Statutární město Most, Radniční 
1/2, 43401 Most, RČ/IČO: 00266094

NOVA leasing, a.s., Líbalova 
2348/1, Chodov, 14900 Praha 4, 
RČ/IČO: 24687332

NOVA leasing, a.s., Líbalova 
2348/1, Chodov, 14900 Praha 4, 
RČ/IČO: 24687332

NOVA leasing, a.s., Líbalova 
2348/1, Chodov, 14900 Praha 4, 
RČ/IČO: 24687332

o

o

o

o

POLVZ:548/1995

POLVZ:1939/2000

měřiče tepla v čp.1392 ze dne 29.3.2000, právní účinky
vkladu ke dni 31.3.2000

k zajištění: 
- veškerých pohledávek do celkové výše 3.400.000,- Kč

po dobu trvání zástavního práva

k zajištění:
- veškerých pohledávek do celkové výše 1.050.000,- Kč

Z-8314/2011-508

Z-8314/2011-508

V-436/2014-508
V-436/2014-508

V-436/2014-508
V-436/2014-508

V-437/2014-508
V-437/2014-508

Parcela:  1876

Parcela:  2392

Parcela:  1876
Parcela:  1877

Parcela:  1876
Parcela:  1877

Parcela:  1876
Parcela:  1877

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

30.01.2014 08:52

30.01.2014 08:52

30.01.2014 08:54
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Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0425 Most 567027 MostOkres: Obec:

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

Kat.území: 699594 Most II List vlastnictví: 4077
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení  ze 
dne 29.01.2014. Právní účinky zápisu ke dni 30.01.2014. Zápis proveden dne 
21.02.2014.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 18.06.2014. Právní účinky 
zápisu ke dni 18.06.2014. Zápis proveden dne 09.07.2014.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 28.08.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 03.09.2013.

Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky  ze 
dne 24.02.2015. Právní účinky zápisu ke dni 30.03.2015. Zápis proveden dne 
21.04.2015.

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 002 EX 1482/15-13 k 51 EXE-
2155/2016 -18 ze dne 18.01.2016. Právní účinky zápisu ke dni 20.01.2016. Zápis 
proveden dne 21.01.2016; uloženo na prac. Praha

V-437/2014-508

V-3810/2014-508

V-2643/2013-508

V-2167/2015-508

Z-2577/2016-101

Zákaz zcizení nebo zatížení

Zástavní právo smluvní

Zástavní právo smluvní

Zahájení exekuce

NOVA leasing, a.s., Líbalova 
2348/1, Chodov, 14900 Praha 4, 
RČ/IČO: 24687332

ALFIN, spol. s r.o., Marš. Žukova 
1865/17, 43401 Most, RČ/IČO: 
47287292

CLEAR BALANCE, SE, Podlipného 
942/11, Libeň, 18000 Praha 8, 
RČ/IČO: 24811718

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most, RČ/IČO:
64049591

o

o

o

o

po dobu trvání zástavního práva

k zajištění:
- pohledávek ve výši 2.500.112,36 Kč

ve výši 1.800.000,- Kč s příslušenstvím

pověřený soudní exekutor: JUDr. Aleš Bayer, Kateřinská 13,
120 00 Praha 2

V-437/2014-508
V-437/2014-508

V-3810/2014-508
V-3810/2014-508
V-3810/2014-508

V-2167/2015-508
V-2167/2015-508
V-2167/2015-508

Z-2577/2016-101

Parcela:  1876
Parcela:  1877

Parcela:  1796
Parcela:  1797
Parcela:  1798

Parcela:  1879
Parcela:  1880
Parcela:  2392

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

30.01.2014 08:54

18.06.2014 10:40

30.03.2015 08:33

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
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Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0425 Most 567027 MostOkres: Obec:

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

Kat.území: 699594 Most II List vlastnictví: 4077
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Listina

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 002 EX 308/2016-10 k 51 EXE-
5928/2016 12 ze dne 09.05.2016. Právní účinky zápisu ke dni 11.05.2016. Zápis 
proveden dne 16.05.2016; uloženo na prac. Praha

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Plzeň - město 134
EX-02233/2017 -006 ze dne 02.03.2017. Právní účinky zápisu ke dni 02.03.2017. Zápis
proveden dne 06.03.2017; uloženo na prac. Most

Z-291/2016-508

Z-21553/2016-101

Z-2124/2016-508

Z-915/2017-508

Zahájení exekuce

Zahájení exekuce

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most, RČ/IČO:
64049591

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most, RČ/IČO:
64049591

o

o

pověřený soudní exekutor: JUDr. Aleš Bayer, Kateřinská 13,
120 00 Praha 2

pověřený soudní exekutor: Mgr. Ing. Jiří Prošek, Dominikánská 13/8, 326 00 Plzeň

Z-291/2016-508
Z-291/2016-508
Z-291/2016-508
Z-291/2016-508
Z-291/2016-508
Z-291/2016-508
Z-291/2016-508
Z-291/2016-508

Z-21553/2016-101

Z-2124/2016-508
Z-2124/2016-508
Z-2124/2016-508
Z-2124/2016-508
Z-2124/2016-508
Z-2124/2016-508
Z-2124/2016-508
Z-2124/2016-508

Z-915/2017-508

Parcela:  1796
Parcela:  1797
Parcela:  1798
Parcela:  1876
Parcela:  1877
Parcela:  1879
Parcela:  1880
Parcela:  2392

Parcela:  1796
Parcela:  1797
Parcela:  1798
Parcela:  1876
Parcela:  1877
Parcela:  1879
Parcela:  1880
Parcela:  2392

Související zápisy

Související zápisy

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Listina

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 2 002 Ex-
1482/2015 -15 ze dne 19.01.2016. Právní účinky zápisu ke dni 20.01.2016. 
Zápis proveden dne 22.01.2016; uloženo na prac. Most

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 2 002 Ex-
308/2016 -12 ze dne 10.05.2016. Právní účinky zápisu ke dni 11.05.2016. 
Zápis proveden dne 17.05.2016; uloženo na prac. Most



strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2017 16:15:02   

5
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0425 Most 567027 MostOkres: Obec:

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

Kat.území: 699594 Most II List vlastnictví: 4077
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Listina

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Plzeň - město 134
EX-02280/2017 -009 ze dne 01.03.2017. Právní účinky zápisu ke dni 02.03.2017. Zápis
proveden dne 06.03.2017; uloženo na prac. Most

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Plzeň - město 134
EX-10582/2017 -008 ze dne 06.10.2017. Právní účinky zápisu ke dni 01.11.2017. Zápis
proveden dne 03.11.2017; uloženo na prac. Most

Z-916/2017-508

Z-918/2017-508

Z-917/2017-508

Z-4003/2017-508

Zahájení exekuce

Zahájení exekuce

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most, RČ/IČO:
64049591

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most, RČ/IČO:
64049591

o

o

pověřený soudní exekutor: Mgr. Ing. Jiří Prošek, Dominikánská 13/8, 326 00 Plzeň

pověřený soudní exekutor: Mgr. Ing. Jiří Prošek, Dominikánská 13/8, 326 00 Plzeň

Z-916/2017-508
Z-916/2017-508
Z-916/2017-508
Z-916/2017-508
Z-916/2017-508
Z-916/2017-508
Z-916/2017-508
Z-916/2017-508

Z-918/2017-508

Z-917/2017-508
Z-917/2017-508
Z-917/2017-508
Z-917/2017-508
Z-917/2017-508
Z-917/2017-508
Z-917/2017-508
Z-917/2017-508

Z-4003/2017-508

Parcela:  1796
Parcela:  1797
Parcela:  1798
Parcela:  1876
Parcela:  1877
Parcela:  1879
Parcela:  1880
Parcela:  2392

Parcela:  1796
Parcela:  1797
Parcela:  1798
Parcela:  1876
Parcela:  1877
Parcela:  1879
Parcela:  1880
Parcela:  2392

Související zápisy

Související zápisy

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Listina

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Plzeň - město 134
EX-02233/2017 -007 ze dne 02.03.2017. Právní účinky zápisu ke dni 
02.03.2017. Zápis proveden dne 06.03.2017; uloženo na prac. Most

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Plzeň - město 134
EX-02280/2017 -025 ze dne 02.03.2017. Právní účinky zápisu ke dni 
02.03.2017. Zápis proveden dne 06.03.2017; uloženo na prac. Most
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Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0425 Most 567027 MostOkres: Obec:

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu
Povinnost k

Typ vztahu

Oprávnění pro

Oprávnění pro Povinnost k
Změna výměr obnovou operátu

Změna výměr obnovou operátu

o

o

Kat.území: 699594 Most II List vlastnictví: 4077
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 MostPro: 64049591RČ/IČO:

Kupní smlouva V11 474/1997 ze dne 4.3.1997, právní účinky vkladu ke dni 24.3.1997.

Kupní smlouva V11 350/2000 ze dne 19.1.2000, právní účinky vkladu ke dni 25.1.2000.

o

o

Z-9000305/1997-508POLVZ:305/1997

Parcela:  1880
Parcela:  2392

Parcela:  1877
Parcela:  1876
Parcela:  1879

Z-404/2001-508
Z-404/2001-508

Z-850/2003-508
Z-850/2003-508
Z-850/2003-508

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Listina Usnesení insolvenčního soudu o úpadku Krajský soud v Ústí nad Labem KSUL43INS-
4561/2016 -A-51 ze dne 03.11.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.11.2017. Zápis 
proveden dne 08.11.2017; uloženo na prac. Most

Z-4008/2017-508

Z-4040/2017-508

Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona)

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most, RČ/IČO:
64049591

o

Z-4008/2017-508
Z-4008/2017-508
Z-4008/2017-508
Z-4008/2017-508
Z-4008/2017-508
Z-4008/2017-508
Z-4008/2017-508
Z-4008/2017-508

Z-4040/2017-508

Parcela:  1796
Parcela:  1797
Parcela:  1798
Parcela:  1876
Parcela:  1877
Parcela:  1879
Parcela:  1880
Parcela:  2392

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Plzeň - město 134
EX-10582/2017 -020 ze dne 01.11.2017. Právní účinky zápisu ke dni 
01.11.2017. Zápis proveden dne 03.11.2017; uloženo na prac. Most
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Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0425 Most 567027 MostOkres: Obec:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 699594 Most II List vlastnictví: 4077
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

- Bez zápisu

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 43401 Most

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

64049591

64049591

64049591

64049591

64049591

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Kupní smlouva V11 1764/2000 ze dne 29.3.2000, právní účinky vkladu ke dni 31.3.2000.

Usnesení soudu o zápisu přeměny obch.společ.nebo družstva do obch.rejstříku Krajský soud 
v Ústí nad Labem Firm-17797/1995 /68 ze dne 21.02.1996. Právní moc ke dni 13.03.1996.

Smlouva kupní  ze dne 14.12.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.01.2008.

Smlouva kupní  ze dne 30.07.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.08.2008.

o

o

o

o

Z-9000676/2000-508

Z-9001939/2000-508

Z-404/2001-508

V-67/2008-508

V-3439/2008-508

POLVZ:676/2000

POLVZ:1939/2000

28.11.2017  16:19:59Vyhotoveno:Vyhotovil:

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD





Fotopříloha 

  
  

  
  

  
  

  
  



  
  

  
  

  
  

  
  



  

  

  
 



Prodej komerčního pozemku 5 527 m² ulice Moskevská, Most 
11 606 700 Kč (2 100 Kč za m²) 
Nabízíme k prodeji pozemky o celkové ploše 5.527 m2 na ul. Moskevská. 
Inženýrské sítě po obvodu pozemků, v územním plánu města jsou tyto 
pozemky vedené jako území se stavbami a zařízením pro trvalé bydlení v 
kombinaci s vysokým podílem občanské vybavenosti i celoměstského 
dosahu, zejména nájemního typu s minimálně třemi nadzemními podlažími 
s odstavením a garážováním vozidel zejména na pozemku dané funkční 
lokality. Cena 2.100,-- Kč/m2. Bližší informace u uvedeného makléře. 

Možno zajistit koupi této nemovitosti protiúčtem (zahrada, byt, dům, pozemek). 
 

 Celková cena: 11 606 700 Kč za nemovitost 
 Cena za m²: 2 100 Kč 

 ID zakázky: 1582 

 Aktualizace: 31.01.2018 

 Plocha pozemku: 5527 m2 
 
Prodej stavebního pozemku 996 m² Ke Koupališti, Most 

2 539 800 Kč (2 550 Kč za m²) 
Nabízíme Vám k prodeji stavební pozemek o celkové výměře 996m2. 
Pozemek se nachází nedaleko centra města s veškerou občanskou 
vybaveností. Inženýrské sítě jsou na pozemku. Pozemek je z větší části 
oplocený, s příjezdovou cestou. Nabízíme možnost odkoupení projektu. 
 
 
 

 Celková cena: 2 539 800 Kč za nemovitost 
 Cena za m²: 2 550 Kč 

 ID zakázky: 3185 

 Aktualizace: Včera 

 Plocha pozemku: 996 m2 

 Voda: Dálkový vodovod 

 Plyn: Plynovod 

 Odpad: Veřejná kanalizace 

 Elektřina: 230V 

 Doprava: MHD 
 
Prodej stavebního pozemku 1 040 m² Hradní, Most 

1 924 000 Kč (1 850 Kč za m²) 
Nabízíme k prodeji stavební pozemek v lukrativní zóně Most - Souš, 
pozemek je určený k výstavbě RD, přípojné sítě jsou situovány na hranici 
pozemku (voda, plyn, elektřina i kanalizace), v blízké dostupnosti zastávka 
MHD (100 m), škola, školka, úřady, zdravotnická zařízení, příjezdová 
komunikace již vybudována, v okolí pozemku zeleň, výhled na mostecké 
jezero a hrad Hněvín 
 

 Celková cena: 1 924 000 Kč za nemovitost, včetně provize, včetně právního servisu 

 Cena za m²: 1 850 Kč 

 ID zakázky: HR676 

 Aktualizace: 01.02.2018 

 Stav: Rezervováno 

 Plocha pozemku: 1040 m2 

 Voda: Dálkový vodovod 

 Plyn: Plynovod 

 Odpad: Veřejná kanalizace 

 Komunikace: Asfaltová 
 
  



Prodej stavebního pozemku 1 021 m² Pod Vinicí, Most - Čepirohy 
1 490 000 Kč (1 459 Kč za m²) 
Prodej stavebního pozemku. Nabízíme k prodeji stavební pozemek v 
klidné části města Mostu. Pozemek o celkové výměře 1021 m2. Je určen 
pro stavbu rodinného domu. Komunikace a sítě na hranici pozemku 
(elektro, voda, kanalizace, plyn). Cena činí 1.460,-Kč/m2. Seriózní jednání, 
možná dohoda. Možno financovat jinou nemovitostí na protiúčet (dům, byt. 
zahrada, garáž). Více informací u uvedeného makléře. 
 

 Celková cena: 1 490 000 Kč za nemovitost 
 Cena za m²: 1 459 Kč 

 ID zakázky: 3906 

 Aktualizace: Dnes 

 Plocha pozemku: 1021 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prodej bytu 2+1 45 m² Slovenského národního povstání, Most 
490 000 Kč 
Byt s vynikající polohou a možností parkování u domu. Bezpečná lokalita, 
dobrá dostupnost do centra města. Převod členství v bytovém družstvu 
(Bytové družstvo blok 4, ul. SNP) spojený s právem užívání bytu o velikosti 
2 pokoje, kuchyně, koupelna a samostatné WC, k bytu náleží sklep 
(zděný) v suterénu domu. Udržovaný vchod, dobrá adresa. Byt s původní 
dispozicí, celková rekonstrukce vhodná. Ihned volný. 
 

 Celková cena: 490 000 Kč za nemovitost 

 ID zakázky: 180108 

 Aktualizace: 06.04.2018 

 Stavba: Cihlová 

 Stav objektu: Dobrý 

 Vlastnictví: Družstevní 
 Převod do OV: Ano 

 Umístění objektu: Klidná část obce 

 Podlaží: 1. podlaží 
 Užitná plocha: 45 m2 

 Sklep: 3 m2 
 
Prodej bytu 2+1 45 m² Slovenského národního povstání, Most  

449 000 Kč 
Exkluzivní nabídka pěkného bytu s dispozicí 2+1 v ulici SNP v Mostě. Byt 
se nachází ve 3. NP cihlového domu. Obytná plocha bytu je 44,8 m2 s 
výhledem na obě strany, na východ i západ. Prostorná a pěkná kuchyňská 
linka v designu dubu v MDF kvalitě, volně stojící plynová kamna, koupelna 
i WC ve světlých obkladech a dlažbě, plovoucí podlahy v obou pokojích, v 
kuchyni dlažba. Kuchyně je propojena volným vstupem do obývacího 
pokoje. Plastová okna. V bytě zůstává vestavná skříň v chodbě, ložnicové 

skříně a dvojlůžko 140 cm v ložnici. V těsné blízkosti jsou obchody a veškerá občanská vybavenost, 
MHD, parkoviště, nemocnice, pošta. Jediné, co se musí řešit je výmalba společných prostor. Pro 
klidnou lokalitu s krátkou vzdáleností do centra města vřele doporučuji. 

 Celková cena: 449 000 Kč za nemovitost 
 Poznámka k ceně: Včetně právního servisu i poprodejního servisu 

 ID zakázky: 185-N01437 

 Aktualizace: 07.03.2018 

 Stavba: Cihlová 

 Stav objektu: Dobrý 

 Vlastnictví: Osobní 
 Podlaží: 3. podlaží z celkem 3 

 Užitná plocha: 45 m2 

 Plocha podlahová: 45 m2 

 Topení: Ústřední dálkové 

 Plyn: Plynovod 

 Odpad: Veřejná kanalizace 

 Telekomunikace: Internet, Kabelová televize 

 Elektřina: 230V 

 Doprava: Vlak, Silnice, MHD, Autobus 

 Energetická náročnost budovy: Třída G - Mimořádně nehospodárná 
 
  



Prodej bytu 1+1 40 m² Antonína Dvořáka, Most 
699 000 Kč 
Nabízíme k prodeji luxusní byt po kompletní rekonstrukci. Nachází se v 
klidné lokalitě plné zeleně, kousek od centra města, MHD a základní školy. 
Byt je umístěn ve zvýšeném přízemí oploceného cihlového domu. Je velice 
prostorný a světlý. Kuchyňská linka je vyráběna na zakázku a vybavená 
vestavnými spotřebiči (trouba, varná deska, mikrovlnka, myčka, lednice..). 
Na podlaze je položena kvalitní a vkusná plovoucí podlaha. V koupelně je 
oddělená toaleta a též prošla kompletní rekonstrukcí. V prostorné chodbě 

je zabudovaná šatní skříň přímo na míru. V celém bytě jsou plastová okna a náleží k němu sklepní 
kóje. Vchod je tichý a čistý. Dům má novou střechu. Vřele doporučuji pro klidné a bezpečné bydlení. 

 Celková cena: 699 000 Kč za nemovitost, včetně provize, včetně DPH, včetně právního 
servisu 

 ID zakázky: 1439/963 

 Aktualizace: 23.01.2018 

 Stavba: Cihlová 

 Stav objektu: Po rekonstrukci 

 Vlastnictví: Osobní 
 Podlaží: 1. podlaží z celkem 2 

 Užitná plocha: 40 m2 

 Plocha podlahová: 40 m2 
 
 
Prodej bytu 2+kk 43 m² Antonína Dvořáka, Most 

580 000 Kč 
Prodej bytu 2+kk, 43 m2 v osobním vlastnictví, A. Dvořáka, Most Nabízíme 
k prodeji bytovou jednotku v osobním vlastnictví o velikosti 2+kk, 43 m2. 
Bytová jednotka se nachází ve 3. patře v zrevitalizovaném domě 
(zateplení, plastová okna a vstupní dveře…). K bytu náleží sklep, možnost 
využití kočárkárny. Byt je na prodej včetně veškerého vybavení. Celý dům 
je udržován v perfektním stavu a čistotě. Byt se nachází v klidné části 
města, občanská vybavenost v místě je dobrá (škola, školka, MHD, menší 

obchůdky, parkování). Více informací u makléře. 
 Celková cena: 580 000 Kč za nemovitost 
 ID zakázky: 2392 

 Aktualizace: 27.02.2018 

 Stavba: Smíšená 

 Stav objektu: Velmi dobrý 

 Vlastnictví: Osobní 
 Umístění objektu: Klidná část obce 

 Podlaží: 3. podlaží z celkem 4 

 Užitná plocha: 43 m2 

 Sklep: ano  

 Plyn: Plynovod 

 Vybavení: ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


