
 

 

  

 

ZNůLECKÝ POSUDEK  

O CEN  OBVYKLÉ 
číslo 6134-94-18 

  

NEMOVITÁ V C: Objekt bydlení č.p. 149 včetně p íslušenství, který je součástí 
pozemku parc. č. St. 213 a pozemek parc. č. St. 213 vše k.ú. Milostín 

Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Rakovník, obec Milostín, k.ú. Milostín 

Adresa nemovité věci: Povlčín 149, 270 04  Milostín – Povlčín 

  

OBJEDNAVATEL: KONREO, v.o.s., IS dlužníka Eva Panošková, DiS 

Adresa objednavatele: Jana Nečase 1343/29, 616 00 Brno-Žabovřesky 

  

ZHOTOVITEL: Ing. Milan Kroupa 

Adresa zhotovitele: Stupno 227, 338 24 Břasy 

  

ÚČEL OCEN NÍ: Odhad ceny obvyklé pro stanovení prodejní ceny pro účely zpeněžení 
formou p ímého prodeje, výběrového ízení, ve ejné dobrovolné 
dražby Ěocenění stávajícího stavuě 

 

 

 

  

OBVYKLÁ  CENA     1 070 000,- Kč 
    

Datum místního šetření: 14.3.2018               Stav ke dni : 14.3.2018 

Za přítomnosti: pí. Panoškové, majitelky nemovitosti 

Znalecký posudek obsahuje 7 stran textu včetně titulního listu a 4 přílohy. Objednateli se předává ve 
2 vyhotoveních a 1 vyhotovení je uloženo v archivu zhotovitele. 

V Praze, dne 15.3.2018 
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  

Vypracovat znalecký posudek s odhadem ceny obvyklé v místě a čase stavby objekt bydlení č.p. 149 
včetně příslušenství, který je součástí pozemku parc. č. St. 213 a pozemek parc. č. St. 213, vše 

zapsané na LV č. 74, k.ú. Milostín, obec Milostín, kraj Středočeský. 

Ocenění je vypracováno na žádost objednatele a bude použito jako podklad za účelem stanovení 
prodejní ceny pro zpeněžení. 
 

P ehled podklad   

- výpis z katastru nemovitostí LV č. 74, k.ú. Milostín, obec Milostín ze dne 7.3.2018 

- kopie katastrální mapy pro k.ú. Milostín, obec Milostín 

- informace zjištěné při místním šetření 
- inzerce nabídek prodeje rodinných domů na realitních serverech sreality.cz  

 

Vlastnické údaje a specifikace p edmětu ocenění  

Dle listu vlastnictví LV č. 74  k.ú. Milostín, obec Milostín ze dne 7.3.2018 

oddíl A - vlastnické právo, vlastníkem předmětu ocenění je :  

Panošková Eva Dis., Povlčín 149, 270 04 Milostín, RČ: 845427/0022  

oddíl B - nemovitosti: 

- pozemek parc. č. St. 213 o výměře 435 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří 

součástí pozemku je stavba – bydlení, Povlčín č.p. 149, stojící na pozemku parc. č. St. 213 

oddíl B1 - jiná práva: 
bez zápisu 

oddíl C - omezení vlastnického práva: 
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Panošková Eva Dis. 
Zahájení exekuce - Panošková Eva Dis. 
Zástavní právo smluvní  

oddíl D - jiné zápisy:  

bez zápisu 

plomby a upozornění :  

bez zápisu 

 

Dokumentace a skutečnost: 
Při ocenění bylo vycházeno z dostupných informací o stavu objektu, při prohlídce vnějšku objektu i 
interiéru a z informací získaných od majitele nemovitosti. Současně byl posouzen stavebně technický 
stav jednotlivých konstrukčních prvků, jejich předpokládaná další životnost a stupeň opotřebení a 

rozestavěnosti. 
Využití objektu zjištěném při prohlídce odpovídá užití stavby – objekt je užíván jako rodinný dům. 
 

Celkový popis  

Předmět ocenění je samostatně stojící nepodsklepený objekt rodinného domu č.p. 149 o jednom 

nadzemním podlaží s půdou, neumožňující vestavbu podkroví, včetně příslušenství, které tvoří 
přípojka elektro, přípojka vodovodu, jímka na vyvážení, garáž, stavba stodoly, oplocení objektu. Vše 
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nacházející se na vlastním pozemku o výměře 435 m
2
. 

Předmět ocenění se nachází v jihozápadní části vesnice Povlčín, která je částí obce Milostín. Jedná se 
o klidnou stavebně stabilizovanou lokalitu rodinných domů, která obsahuje převážně starší – původní 
rodinné domy. V okolí nejsou žádné průmyslové objekty, pouze objekty sloužící v minulosti 

k zemědělským účelům – hospodářská stavení. 
Umístění objektu je na rovinatém pozemku. Na tento pozemek navazují rovinaté pozemky a budovy 
rodinných domů s menším hospodářským zázemím. Přístup je zajištěn z veřejné komunikace par. č. 
1705 a pac. č. 1706, která je ve vlastnictví Středočeského kraje. Jedná se o místní asfaltovou silnici.  

Vesnice Povlčín je část obce Milostín v okrese Rakovník. Počet obyvatel v této části obce je cca 63 

osob. Celkem v obci Milostín žije cca 290 obyvatel. Obec se nachází cca 15 kilometrů severozápadně 
od Rakovníka, na hranici Rakovnicka a Žatecka. Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností: Rakovník 

Obcí prochází silnice III. třídy. Obec leží poblíž budoucí části dálnice D6. Stávající napojení na 

silnici č.6 je ve vzdálenosti cca 5 km jižním směrem. V obci je omezená občanská infrastruktura – 

pošta, obchod se smíšeným zbožím, hostinec. V obci jsou k dispozici pouze IS - elektřina a vodovod. 
Dle územního plánu obce Milostín – vydaný 08/2009 se předmět ocenění nachází na ploše Plochy 

smíšené obytné. Umístění objektu je v souladu s územním plánem. 
Pozemky v této lokalitě lze napojit na IS – elektro, vodovod. Ostatní inženýrské sítě nejsou v obci k 

dispozici 

Objekt č.p.61 byl postaven v roce 1909, částečná rekonstrukce byla provedena v roce 1994 – vnitřní 
rozvody IS, podlahové krytiny, obklady v soc. zázemí, nová plastová okna, přeložení střešní krytiny. 
Další rekonstrukce byla provedena dle sdělení vlastníka v roce 2008 – plovoucí podlahy v obytných 
místnostech, započatá stavba terasy. 
 

 

OBSAH 
 

1. Porovnávací ocenění 
1.1 Rodinný dům č.p. 149 vč. příslušenství a pozemků 
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OCEN NÍ 

Základní pojmy, metody a způsob ocenění  

Obvyklá cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako p edmět prodeje a koupě v 
rozhodné době a místě dosáhnout. 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 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 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) 

Pro zjištění obvyklé ceny oceňovaného majetku byla použita pouze metoda porovnávací, neboť je 
v místě a blízkém okolí dostatek srovnávacích nabídek prodeje rodinných domů k porovnání: 
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 a parametrů jednotlivých nemovitostí.  

Metoda porovnávací nejobjektivněji vystihuje současnou prodejní cenu a proto byla použita tato 
metoda jako jediná. 

1. Porovnávací ocenění 

1.1 Rodinný d m č.p. 149 vč. p íslušenství a pozemk  

Popis oceňované nemovité věci 
Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt samostatně stojícího rodinného domu s dispozicí 
3+1 se sedlovou střechou na vlastním pozemku s příslušenstvím, které tvoří přípojka elektro, 
vodovod, jímka na vyvážení, samostatně stojící garáž, stodola, oplocení. 
Hlavní objekt je obdélníkového půdorysu. Dle dostupných informací vizuálně zjištěných při 
prohlídce objektu jsou základy postaveny jako – kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti. Z 

hlediska konstrukčního se jedná o zděnou stěnovou konstrukci ze smíšeného zdiva – převážně 
z kamene opuka, částečně z cihel. Obvodové zdivo je o síle 65 cm. Obvodový plášť je bez omítky – 

s pohledovým kamenem. Stropní konstrukce je provedena povalovým dřevěným stropem – v přízemí 
kryt rákosový s omítnutím. Střecha je provedena jako sedlová s dřevěným vázaným krovem. Krytina 

je z pálené tašky. Klempířské konstrukce a žlaby jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Úprava 
vnitřních povrchů v 1.NP je provedena z vápenocementových omítek, místy je znatelná vlhkost 
zdiva. Podlahy jsou betonové, finální podlahová krytina je tvořena plovoucí podlahou v obytných 
místnostech, v místnosti sociálního zázemí je keramická dlažba. V místnosti verandy je pouze beton 
opatřen stěrkou. Výplně okenních otvorů tvoří plastová okna, již většího stáří. Vnitřní dveře jsou 

dřevěné, hladké, v ocelových zárubních. Venkovní dveře jsou dřevěné palubkové, částečně 
prosklené. Vnitřní vybavení objektu je podstandardního charakteru, jednoduchá sektorová kuchyňská 
linka s el. sporákem a el. troubou. Prostor koupelny disponuje starší ocelovou vanou, umyvadlem a 
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sprchovým koutem. WC je v prostoru koupelny, oddělené příčkou. Vytápění je v objektu řešeno 
lokálně – krbovými kamny s výměníkem s rozvody do radiátorů v obytných místnostech. Dále je 
vytápění řešeno el. přímotopy v jednotlivých místnostech. Ohřev TUV je el. bojlerem 150 l, bojler je 

umístěn v koupelně. Půdní prostor je přístupný z verandy po dřevěném schodišti. Prostor půdy má 
stavební výšku 2 m, bez rekonstrukce krovu neumožňuje vestavbu podkroví. Objekt má jedno 
funkční komínové těleso, druhé těleso je v prostorách půdy zazděné. Je proveden hromosvod. 
Součástí objektu je samostatně stojící garáž z cihel, s plechovými výklopnými vraty, střešní krytina 
Onduline. Dále je příslušenstvím stavba stodoly. Část stodoly byla z důvodu stáří stržena. Střešní 
krytina je z asfaltových pásů. 
Stavebně technický stav objektu je nevalný, objekt má dispozičně průchozí pokoje. Do objektu vedou 
dva vstupy, přičemž je využíván pouze jeden vstup. Z verandy se vstupuje přes koupelnu do kuchyně, 
z které je vstup do prostoru ložnice z jedné strany, z druhé strany do dětských pokojů. V současnosti 
je znatelná vlhkost u stropu v ložnici, zanedbaná údržba sanitárního zařízení.  

Dispoziční řešení zaměřené při prohlídce nemovitosti: 
Tabulka místností Povlčín, č.p. 149 

podlaží název  rozměr m2 podlahová krytina 

1.NP veranda 2,93 beton 

1.NP druhý vstup 4,1 beton 

1.NP kuchyně 20,21 dlažba 

1.NP špajz 30,3 dlažba 

1.NP ložnice 13,19 plovoucí podlaha 

1.NP dětský pokoj 13,41 plovoucí podlaha 

1.NP obývací pokoj 11,17 plovoucí podlaha 

1.NP koupeln + WC 9,59 dlažba 

1.NP místnost pod schody 4 plovoucí podlaha 

  
108,9 

 Celková podlahová plocha objektu je 109 m
2
.  

Ocenění porovnáním 

Jedná se o odhad ceny obvyklé přímým porovnáním dle nabídkových cen prodeje rodinných domů 
obdobného charakteru dispozice, využití a umístění v lokalitě okresu Rakovník, především v okolí 
obce Milostín a okolí vybraných z nabídek realitních serverů. Posouzením parametrů vztažených k 
oceňovanému objektu, byla vypočtena výsledná porovnávací hodnota předmětu ocenění, ve které se 
odráží parametry domu – částečně zhoršený stav nemovitosti, omezené inženýrské sítě v obci, 

průchozí pokoje. 

Charakteristika oceňovaného objektu a srovnávacích objektů       

název 

nabídková 
prodejní 
cena v Kč umístění 

užitná 
plocha 
v m2 

pozemek 
celkem v 

m2 Parkování rekonstrukce stav vlastnosti, vybavení,  

provize RK 
+ právní 
servis 

Milostín, č.p. 149, 
okres Rakovník 

Sam RD, 
obec 280 

obyv 109 435 Garáž 
reko cca 20 

let standard E,V, Ž, RD 3+1,UT- TP + lok. El 

Srovnávací objekty                   

Hředle, 
Ra 700 000 

Sam RD, 
obec 560 

obyv 140 498 Garáž nutná reko 
horší 

standard IS-E, V,Ž 
RD 2*BJ 2+1 
a 3+1,UT-TP NE 

Janov, 
Ra 790 000 

Sam RD, 
obec 120 

obyv 180 1200 stodola nutná reko podstandard 
IS-E, Stud, 

Ž 
RD 3+1, Krb. 

Kamna ANO 

Kounov, 
Ra 850 000 

Sam RD, 
obec 470 

obyv 95 535 Garáž 
před 

dokončením standard IS-E, V,Ž 
RD 3+1, 
UT-TP NE 
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Janov, 
Ra 1 640 000 

Sam RD, 
obec 120 

obyv 146 622 Garáž č. reko standard 
IS-E, Stud, 

Ž 
RD 4+1, 
UT-TP ANO 

Kounov, 
Ra 790 000 

Sam RD, 
obec 470 

obyv 80 273 pozemek 
původní, č. 

reko 
horší 

standard IS-E, V,Ž 
RD 

3+1,UT-TP ANO 

Oceňovaný objekt 
           Milostín, č.p. 149 

      Srovnávací objekty 
           

název 
požad.cena 

Kč 
koef. 

redukce 
cena po 

redukci Kč K1 K2 K3  K4 K5 K6 K7 l 

cena po 
srovnání s  
objektem 

Hředle, Ra 700 000 0,90 630 000 1,00 1,20 1,00 1,00 0,70 1,10 0,80 0,74 852 273 

Janov, Ra 790 000 0,85 671 500 0,85 1,30 0,95 1,30 0,70 0,90 0,75 0,64 1 041 394 

Kounov, 
Ra 850 000 0,90 765 000 1,00 0,95 1,00 1,05 0,80 1,00 0,80 0,64 1 198 308 

Janov, Ra 1 640 000 0,85 1 394 000 0,85 1,20 1,00 1,10 1,00 0,90 1,10 1,11 1 254 974 

Kounov, 
Ra 790 000 0,85 671 500 1,00 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 0,90 0,66 1 023 472 

          
celkem Kč 5 370 421 

          
průměr v Kč 1 074 084 

          
max Kč 1 254 974 

          
min Kč 852 273 

koeficient redukce - snížení inzerované ceny o provizi realitní kanceláře a reálnost 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 velikost pozemku 
        K5    koeficient úpravy na celkový stav  

         K6    koeficient úpravy na další vlastnosti (IS, vybavení, dispozice,..) 
    K7   koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší-horší) 

     l       index odlišnosti l=K1*K2*K3*K4*K5*K6*K7 
        

Porovnávací hodnota RD Milostín č.p. 149–po zaokrouhlení  1 074 084,- Kč. 
 

REKůPITULůCE OCEN NÍ  

 

1. Porovnávací ocenění 
1.1 Rodinný dům č.p.149, včetně příslušenství a pozemku        1 074 084,- Kč 
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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, obecná hospodářská situace.  

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

a) situace na trhu s realitami   -   nabídka obdobně velikých starších domů mírně převyšuje 
poptávku 

                               -   omezené pracovní příležitosti v okolí snižují poptávku, 

b) parametry povyšující cenu  -   objekt byl v minulosti částečně rekonstruován 

-    příslušenstvím domu je garáž  

c) parametry ponižující cenu   -   dobrý až zanedbaný stav domu 

 -   související pozemek v zanedbaném stavu                    

 -   vzlínající vlhkost obvodového zdiva v některých místnostech 

                                -   technický stav některých zařizovacích předmětů zhoršený 

před výměnou 

                                -  nevhodná dispozice interiéru - průchozí pokoje, vstup do domu 

přes koupelnu 

-  kanalizace do žumpy 

Cena obvyklá je stanovena bez vlivu omezení na předmětu ocenění váznoucích, která jsou zapsána 
na LV č. 74, k.ú. Milostín, obec Milostín ze dne 7.3.2018. 

Na základě zjištěných hodnot a výše uvedených skutečností v místě a po zvážení všech aspektů 
odhaduji ke dni 14.3.2018 cenu obvyklou ve výši 1.070.000,- Kč.  

 

Obvyklá cena: 
1 070 000,- Kč 

V Praze 15.3.2018 

 

 

 

 

Ing. Milan Kroupa  

Stupno 227 

338 24 Břasy  

 

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 6134-94-18 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 současně zajistila a připravila podklady pod poř. č. 
122/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNůM PODKLůD  ů P ÍLOH 

 

1) výpis z katastru nemovitostí LV č. 74, k.ú. Milostín, obec Milostín ze dne 7.3.2018 

2) kopie katastrální mapy k.ú. Milostín, obec Milostín 

3) fotopříloha  

4) srovnávací nabídky rodinných domů k porovnání  
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.03.2018 10:55:02   

1
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, kód: 212.

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

CZ020C Rakovník 542075 MilostínOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

Panošková Eva  Dis., Povlčín 149, 27004 Milostín 845427/0022
Vlastnické právo

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

- Bez zápisu

Kat.území: 695122 Milostín List vlastnictví: 74
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Nemovitosti
Pozemky

St.  213 435 zastavěná plocha a 
nádvoří

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolvenční řízení, č.j.: KSBR pro JK Insolv, v.o.s.

Součástí je stavba: Povlčín, č.p. 149, bydlení
St.  213Stavba stojí na pozemku p.č.:

Listina

Listina

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. sml.č. 8900/211830-01/08/01-
002/00/R  ze dne 21.07.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.07.2008.

Smlouva o postoupení pohledávky  ze dne 25.10.2017. Právní účinky zápisu ke dni 
30.01.2018. Zápis proveden dne 20.02.2018.

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 134 EX-05595/2017 -007 ze dne 
18.04.2017. Právní účinky zápisu ke dni 19.04.2017. Zápis proveden dne 21.04.2017; 
uloženo na prac. Rakovník

V-2807/2008-212

V-508/2018-212

Z-1346/2017-212

Z-1347/2017-212

Zástavní právo smluvní

Zahájení exekuce

Fatu Hiva s.r.o., Ke Kamenině 
453/18, Hrušov, 71100 Ostrava, 
RČ/IČO: 61247693

Panošková Eva  Dis., Povlčín 149, 27004 Milostín, 
RČ/IČO: 845427/0022

o

o

K zajištění pohledávky ze Smlouvy reg.č. 8900/211830-01/08/01-001/00/R ve výši 
840.000 .- Kč s příslušenstvím

Pověřený soudní exekutor: Mgr. Ing. Jiří Prošek, EÚ Plzeň-město, Dominikánská 13/8, 301 
00 Plzeň

V-508/2018-212

Z-1346/2017-212

Z-1347/2017-212

Parcela: St.  213

Parcela: St.  213

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 134 EX-05595/2017 -013 ze dne 
19.04.2017. Právní účinky zápisu ke dni 19.04.2017. Zápis proveden dne 
28.04.2017; uloženo na prac. Rakovník

info
Obdélník

info
Obdélník
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2
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, kód: 212.

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

CZ020C Rakovník 542075 MilostínOkres: Obec:

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

Kat.území: 695122 Milostín List vlastnictví: 74
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Listina

- Bez zápisu

Smlouva kupní  ze dne 21.07.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.07.2008.o
V-2826/2008-212

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Listina

Listina

Listina

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 180 EX-3181/2017 -21 ze dne 
04.09.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.09.2017. Zápis proveden dne 08.09.2017; 
uloženo na prac. Rakovník

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 111 EX 3678/17-12  ze dne 
24.10.2017. Právní účinky zápisu ke dni 24.10.2017. Zápis proveden dne 26.10.2017; 
uloženo na prac. Svitavy

Usnesení insolvenčního soudu o úpadku č.j. KSOL 20 INS 19853/2017-A8  ze dne 
19.01.2018. Právní účinky zápisu ke dni 19.01.2018. Zápis proveden dne 23.01.2018; 
uloženo na prac. Rakovník

Z-2972/2017-212

Z-2972/2017-212

Z-5537/2017-609

Z-234/2018-212

Zahájení exekuce

Zahájení exekuce

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

Panošková Eva  Dis., Povlčín 149, 27004 Milostín, 
RČ/IČO: 845427/0022

Panošková Eva  Dis., Povlčín 149, 27004 Milostín, 
RČ/IČO: 845427/0022

Panošková Eva  Dis., Povlčín 149, 27004 Milostín, 
RČ/IČO: 845427/0022

o

o

o

Pověřený soudní exekutor: Mgr. Zuzana Sobíšková, EÚ Praha 6, Bělohorská 270/17, 160 12 
Praha 6

pověřený soudní exekutor: JUDr. Igor Olma, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy.

Z-2972/2017-212

Z-2972/2017-212

Z-5537/2017-609

Z-234/2018-212

Parcela: St.  213

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 180 EX-3181/2017 -24 ze dne 
06.09.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.09.2017. Zápis proveden dne 
08.09.2017; uloženo na prac. Rakovník

info
Obdélník

info
Obdélník

info
Obdélník
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Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, kód: 212.

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

CZ020C Rakovník 542075 MilostínOkres: Obec:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 695122 Milostín List vlastnictví: 74
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Listina

- Bez zápisu

Panošková Eva  Dis., Povlčín 149, 27004 MilostínPro: 845427/0022RČ/IČO:

07.03.2018  11:13:32Vyhotoveno:Vyhotovil:

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, kód: 212.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

info
Obdélník





 

 

  

 

Fotodokumentace Povlčín č.p. 149 
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Srovnatelné nemovité věci: 
 

Název: Prodej rodinného domu 140 m2, pozemek 498 m2 

Lokalita: Hředle, okres Rakovník 

Popis: Hledáme šikovné ruce pro dům s garáží a zahradou. Nemovitost je prodávaná 
insolvenčním správcem, neobývaná, určená k vnitřní rekonstrukci. Částečně 
podsklepená, cca 20 m2. V 1. NP se nachází zádveří, chodba, koupelna, kuchyně a 
dva pokoje. Jednoduchou stavební úpravou je možné dům rozdělit na dvě 
samostatné bytové jednotky. V 2. NP je potom chodba s balkónem, kuchyně a tři 
samostatné neprůchozí pokoje. Střecha a hrubá stavba v pořádku, bez vlhkosti. Dům 
měl svého času velmi slušný standart, rozvody energií v plastu a mědi však dnes 
vyžadují zásadní opravu, stejně jako topná soustava. Přesto se vzhledem k ceně 
jedná o velmi dobrou nabídku. Na pozemku se dále nachází budova garáže s dílnou, 
za kterou je zahrada s optimální velikostí na krb, pergolu a bazén. V obci je základní 
občanská vybavenost, pošta, spojení busem, Rakovník 11 km, 

Pozemek: 498,00 m
2 

Užitná plocha: 140,00 m
2 

 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m2 
  

700 000 140,00 5 000   
 

Název: Prodej rodinného domu 180 m2, pozemek 1 200 m2 

Lokalita: Janov, okres Rakovník 

Popis: Prodáme rodinný dům se zahradou a stodolou v obci Janov, vhodný k trvalému 
bydlení i rekonstrukci. V přízemí je koupelna, technická místnost, kuchyň a obývák. 
Vytápěno je krbovými kamny. Ohřev vody bojlerem. V patře jsou 2 ložnice a 
prostorná půda. 

Pozemek: 1 200,00 m
2 

Užitná plocha: 180,00 m
2 

0 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m2 
  

790 000 180,00 4 389 
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Název: Prodej rodinného domu 95 m2, pozemek 535 m2 

Lokalita: Kounov, okres Rakovník 

Popis: Exkluzivně nabízím k prodeji RD 3+1 o velikosti 95m2 a velikosti pozemku 535 

m2 v obci Kounov, okres Rakovník.Jedná se o samostatný rodinný dům o jednom 
nadzemním podlaží, částečně podsklepený, s půdou. Konstrukce domu je zděná, 
základy jsou smíšené neizolované.Jedná se o rozestavěný rodinný dům s nutností 
provedení dokončovacích prací pro uvedení domu do obyvatelného stavu.Samotný 
pozemek je mírně svažitý, oplocení je tvořeno prkenným plotem, přístup k domu je 
bezproblémový po zpevněné obecní cestě.Dům se nachází ve střední části obce v 
zástavbě rodinných domů se zahradami. V obci je základní škola a nejdůležitější 
úřady. V místě se nenachází zastávka MHD, pouze zastávka autobusových a 
dálkových spojů.Rodinný dům je prodáván v rámci insolvenčního řízení, nebude 

tedy zatížen žádnými závazky. 
Pozemek: 535,00 m

2 

Užitná plocha: 95,00 m
2 

 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m2 
  

850 000 95,00 8 947   
 

Název: Prodej rodinného domu 146 m2, pozemek 622 m2 

Lokalita: Janov, okres Rakovník 

Popis: Nabízíme k prodeji rodinný dům o dispozici 4+1 v klidné vesnici Janov u 
Rakovníka. Zastavěná plocha domu je 190 m2, postaven samostatně a situován do 
zahrady o velikosti 430 m2, na které se nacházejí vzrostlé keře a ovocné stromy. 
Samotný dům je dvoupodlažní, prostorný a připravený pro rekonstrukci. V přízemí 
se nachází kuchyně, obývací pokoj ložnice a sociální zařízení, v prvním patře pak 
další dvě místnosti pro spaní. Nachází se zde také půda, která by se dala využít k 
vestavbě. Z jedné z ložnic se dá vstoupit na balkonek orientovaný na jih. Nenechte 
si ujít tuto nabídku v obci Janov , která leží v okrese Rakovník, 6 km od silnice 
Praha - Karlovy Vary  

Pozemek: 622,00 m
2 

Užitná plocha: 146,00 m
2 

 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m2 
  

1 640 000 146,00 11 233   
 



- 3 - 

 

Název: Prodej rodinného domu 80 m2, pozemek 273 m2 

Lokalita: Kounov, okres Rakovník 

Popis: Nabízíme k prodeji RD/chalupu 3+1 o užitné ploše 80 m2. Video: 
https://youtu.be/DdIGSj326u8 Objekt je v dobrém stavebně technickém stavu, 
průběžně rekonstruovaný a udržovaný. Na obytnou část navazuje kotelna a garáž s 
dílnou. Před domem je malá zahrádka. Voda obecní, topení ústřední na tuhá paliva, 
odpad jímka. Parkování možné i na pozemku. Strategická poloha v centru klidné 
obce, která disponuje velmi dobrým občanským vybavením: škola, školka, obecní 
úřad, pneuservis, obchody, restaurace atd  

Pozemek: 273,00 m
2 

Užitná plocha: 80,00 m
2 

 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m2 
  

790 000 80,00 9 875   
 


