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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 10028-2492/2019 

 

Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Litoměřice, 
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., 
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice 

 

Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely 
exekučního řízení č.j. 124 EX 12067/10. 

 

Adresa předmětu ocenění: Pozemky se nachází v katastrálním území Sadská, 
obec Sadská, okres Nymburk 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

18.11.2019 

 

Zpracováno ke dni: 18.11.2019 

 

Zhotovitel: XP invest, s.r.o., Ing. Martina Plachá 
Mánesova 1374/53, 120 00 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 9 stran textu včetně titulního listu a 19 stran příloh. 
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 02.12.2019 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/16 na pozemcích 
parc. č. 2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31 a id. 1/80 na pozemcích 
parc. č. 2554/26, 2555/3, 2556/26 nacházejících se v obci Sadská, okres Nymburk, 
katastrální území Sadská pro účely exekučního řízení. 

2. Základní informace 

Název předmětu 
ocenění: 

Pozemky parc. č. 2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31, 
2554/26, 2555/3, 2556/26, katastrální území Sadská 

Adresa předmětu 
ocenění: 

Sadská, Sadská, okres Nymburk 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres: Nymburk 

Obec: Sadská 

Katastrální území: Sadská 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 18.11.2019. 
Prohlídka proběhla bez přítomnosti majitelů oceňovaných nemovitostí. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Pro vypracování posudku byly použity tyto zdroje: informace zjištěné při prohlídce, 
výpis z katastru nemovitostí, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek 
katastrální mapy, povodňová mapa, informace z katastru nemovitostí o realizovaných 
prodejích, územní plán, technické řešení systému INEM 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

(i) Vlastnické právo 

Holub Lukáš, č. p. 184, 28913 Písty       1/2  

Secká Věra, Pod Parkem 2561/24, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem  1/16  

Stiblík Jaroslav, Stavbařů 2823/2, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem  1/16 

Stiblík Karel, Habrovice 48, 40340 Ústí nad Labem     6/16  

Nemovitosti: 

Pozemky parc. č. 2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31 nacházející se v obci 
Sadská, okres Nymburk, katastrální území Sadská. 
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(ii) Vlastnické právo 

Bureš Antonín, č. p. 108, 28912 Třebestovice      1/10 

Burešová Marie, č. p. 108, 28912 Třebestovice      1/10  

Cukrovarnická akciová společnost v Sadské, 28912 Sadská    2/10  

Dlouhá Zdeňka, V Průhonu 76, 28914 Poříčany      4/90  

Holub Lukáš, č. p. 184, 28913 Písty       1/10  

Homolová Anna          2/10  

Krejčíková Miloslava, Železniční 257, 28912 Třebestovice    4/90  

Secká Věra, Pod Parkem 2561/24, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem  1/80 

Stiblík Jaroslav, Stavbařů 2823/2, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem  1/80 

Stiblík Karel, Habrovice 48, 40340 Ústí nad Labem    6/80 

Vlková Jana, Železniční 46, 28912 Třebestovice     8/90  

ZENERGO Moravia s.r.o., č. p. 788, 69613 Šardice     2/90 

Nemovitosti: 

Pozemky parc. č. 2554/26, 2555/3, 2556/26 nacházející se v obci Sadská, okres 
Nymburk, katastrální území Sadská. 

6. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 

7. Celkový popis nemovitosti 

Oceňované pozemky parc. č.  2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31, 2554/26 
a 2556/26 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 2555/3 
je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Celková plocha pozemků činí 
6.088 m

2

. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plocha bydlení - 
individuální městské s výjimkou části pozemku parc. č. 2556/31, která je regulována 
jako plocha smíšená - obytná městská a jako veřejná prostranství s převahou ozelenění. 

Pozemky parc. č. 2556/24, 2556/25, 2554/24, 2554/25, 2555/3, 2556/26 a část pozemku 
parc. č. 2554/26 se nachází v pásmu 50 m od okraje lesa. Přes pozemky parc. č. 2554/26 
a 2556/31 vede nadzemní vedení VN. 

Pozemky jsou rovinaté a bez oplocení. Na části pozemků rostou listnaté stromy a keře, 
část pozemků je bez porostů. Přístup k pozemkům je přes soukromé pozemky cizích 
subjektů - věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných pozemků není zřízeno.  

Pozemky jsou umístěny na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené 
oblasti. Dostupnost obchodů v obci je dostačující - vybavenost obchodními středisky 
a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání 
a specializované služby je nutné dojíždět. V obci je pouze částečná vybavenost 
z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady 
a pobočka České pošty. 
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Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední 
blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným 
nebezpečím výskytu záplav. 

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů, jsou zde omezené parkovací 
možnosti v blízkosti pozemků. 

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Tabulkový popis 

Popis 

oceňovaného 

pozemku 

Rozloha 6.088 m
2

 

Druh pozemku orná půda, lesní pozemek 

Územní plán  
plocha bydlení - individuální městské, plocha smíšená - 
obytná městská, veřejná prostranství s převahou ozelenění 

Trvalé porosty  z části bez porostů, z části listnaté stromy a keře 

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení neoploceno 

Přístupová cesta  
přístup přes soukromé pozemky cizích subjektů - věcné 
břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných pozemků není 
zřízeno 

Popis okolí 

Popis okolí neobydlená oblast 

Poloha v obci jižní okraj obce 

Vybavenost 

dostačující vybavenost obchodními středisky a 
specializovanými obchody, v místě je dostupná základní 
škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné 
dojíždět, v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska 
kulturních zařízení, v místě je pouze částečná vybavenost z 
hlediska sportovního vyžití, nejdůležitější úřad/úřady v 
místě, ostatní úřady v dojezdové vzdálenosti, v obci je 
pobočka České pošty 

Životní prostředí 
klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v podobě 
lesů a luk v bezprostřední blízkosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

Spojení a parkovací možnosti 
zastávka vlakových a autobusových spojů, omezené 
parkovací možnosti v blízkosti pozemků 

Věcná břemena oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny 

Další informace 
Pozemky parc. č. 2556/24, 2556/25, 2554/24, 2554/25, 2555/3, 2556/26 a část pozemku parc. č. 
2554/26 se nachází v pásmu 50 m od okraje lesa. Přes pozemky parc. č. 2554/26 a 2556/31 vede 
nadzemní vedení VN. 
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8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 18.11.2019 jsou použity všeobecně 
uznávané a vyžadované oceňovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku) 

ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 1: 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 
dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 
stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 
kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi 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. Obvyklá 
cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 

Volba metody: 

Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě tržního 
porovnání. Základní metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická 
metoda porovnání pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, 
nakladatelství CERM.  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenění srovnávací metodou 

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, za kterou by nemovitost mohla být 
směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory 
(např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). 

Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto 
parametrů a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

Pozemky parc. č. 2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25, 2556/31, 2554/26, 2555/3, 
2556/26, katastrální území Sadská 

Pozemky v katastrálním území Sadská, obec Sadská 

  

č. K1 - poloha 
K2 - 

velikost 
K3 - účel užití K4 - inženýrské sítě K5 - další vlastnosti 

  

Oceňovaný 
objekt 

Sadská, Sadská, 
okres Nymburk 

plocha 
6088 m

2

 

dle ÚP plocha pro bydlení, 
plocha smíšená, veřejná 
prostranství 

bez IS 
nadzemní vedení VN, 
pásmo 50 m od okraje 
lesa 

  

1 
Velké Chvalovice, 
Pečky, okres Kolín 

plocha 
3678 m

2

 
dle ÚP plocha pro bydlení IS u pozemku 

/ 

2 
Hradištko, okres 
Nymburk 

plocha 
5090 m

2

 
polovina pozemku stavební, 
polovina zalesněná 

elektřina na pozemku 
/ 

3 
Hradištko, okres 
Nymburk 

plocha 
963 m

2

 
bydlení 

vodovod a elektřina na 
hranici pozemku 

/ 

4 
Plaňany, okres 
Kolín 

plocha 
950 m

2

 
bydlení 

elektřina na hranici 
pozemku, ostatní IS v 
dosahu 

/ 

5 
Sadská, okres 
Nymburk 

plocha 
4169 m

2

 
část pozemku dle ÚP plocha 
pro bydlení 

bez IS / 
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2

 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena 
po 

redukci 
na 

pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
účel 
užití 

K4 - 
inženýrské 

sítě 

K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 

K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 1.050,00 Kč 0.9 
945,00 
Kč 

0.95 1.12 1.05 1.05 1.20 1.00 1.4077 671,31 Kč 

2 1.000,00 Kč 0.9 
900,00 
Kč 

0.95 1.05 1.00 1.03 1.20 1.00 1.2329 729,99 Kč 

3 1.764,28 Kč Nepoužit 
1.764,28 
Kč 

0.95 1.30 1.05 1.04 1.20 1.00 1.6183 1.090,20 Kč 

4 989,47 Kč Nepoužit 
989,47 
Kč 

0.99 1.30 1.05 1.04 1.20 1.00 1.6865 586,70 Kč 

5 750,00 Kč 0.9 
675,00 
Kč 

1.00 1.08 1.00 1.00 1.20 1.00 1.2960 520,83 Kč 

    

Celkem průměr 719,81 Kč 

Minimum 520,83 Kč 

Maximum 1.090,20 Kč 

Směrodatná odchylka - s 221,90 Kč 

Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 497,91 Kč 

Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 941,71 Kč 

K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti 

K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 

K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti 

K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí 

K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 

K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší) 

Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 

Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též 
srovnatelné. 

Srovnávací hodnota nemovitostí: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu: 

(i) pozemků parc. č. 2554/24, 2554/25, 2556/24, 2556/25 a 2556/31, katastrální území 
Sadská, obec Sadská, LV 1134 (dále jen „Pozemky 1“) 

719,81 Kč/m
2

 

* 

______________5.478 m
2

 

= 3.943.119 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

3.943.000,-- Kč 
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Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/16 na Pozemcích 1 činí 246.440,- Kč. 

 

(ii) pozemků parc. č. 2554/26, 2555/3, 2556/26, katastrální území Sadská, obec Sadská, 
LV 1543 (dále jen „Pozemky 2“) 

719,81 Kč/m
2

 

* 

______________610 m
2

 

= 439.084 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

440.000,-- Kč 

 

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/80 na Pozemcích 2 činí 5.500,- Kč. 
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C. REKAPITULACE: 

I. Výsledek dle srovnávací metody: 

(i) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/16 na pozemcích parc. č. 2554/24, 2554/25, 
2556/24, 2556/25 a 2556/31, katastrální území Sadská, obec Sadská, LV 1134 

246.440,-- Kč 

(ii) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/80 na pozemcích parc. č. 2554/26, 2555/3, 
2556/26, katastrální území Sadská, obec Sadská, LV 1543 

5.500,-- Kč 

 

ZÁVĚR: 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena předmětných nemovitostí v daném 
místě a čase stanovena po zaokrouhlení na 

250.000,-- Kč 

Slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých 

Vypracoval: 

XP invest, s.r.o., Ing. Martina Plachá 
Mánesova 1374/53, 120 00 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 02.12.2019 

 

D. Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve 
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k 
provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, 
Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 
2012 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru 
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký 
posudek je zapsán pod pořadovým číslem 10028-2492/2019 znaleckého deníku. 
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E. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Výřez územního plánu obce Sadská 
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Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 3678 m
2

, Velké 
Chvalovice, Pečky, okres Kolín 

Celková cena:  3.861.900 Kč  

Adresa: Velké Chvalovice, Pečky, okres 
Kolín  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Velké Chvalovice, Pečky, okres Kolín   Současné využití   pro bydlení  

 Cena   3 861 900 Kč   Umístění objektu   Klidná část 

obce  

 Plocha pozemku 
(m2)  

 3678    

Slovní popis 

Prodej pozemku o celkové ploše 3678 m2 v obci Velké Chvalovice u Peček. Pozemek 
je veden v územním plánu obce jako stavební. Vzhledem k jeho velikosti ho lze rozdělit 
na tři stavební parcely. Veškeré sítě u pozemku: plyn, voda, elektřina a kanalizace. 
Dobrá dostupnost na dálnici Praha - Hradec Králové. Veškerá občanská vybavenost v 
obci Pečky, vzdálené 1,5 km. Další informace u realitního makléře. Právní a hypotéční 
servis zajištěn.  

  



4. Fotodokumentace  

 5. Mapové zobrazení  

  Oceňovaná nemovitost 

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2 

 1. Identifikace  

 

 

Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 

Prodej, Pozemek, 5090 m

okres Nymburk 

Celková cena:  5.090.000 Kč 

Adresa: Hradištko, okres Nymburk 

21 

 

Srovnávaná nemovitost  

Prodej, Pozemek, 5090 m
2

, Hradištko, 

5.090.000 Kč  

Hradištko, okres Nymburk  
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 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Hradištko, okres Nymburk   Plocha pozemku 
(m2)  

 5090  

 Cena   5 090 000 Kč   Současné využití   pro bydlení  

Slovní popis 

Dovoluji si Vám nabídnout pozemek o rozloze 5090 m2 uprostřed borovicových lesů, 
nedaleko řeky Labe a přesto s perfektní dostupností do hlavního města. Na pozemek je 
přivedena elektrická energie. Dle územního plánu lze změnit polovinu pozemku na 
stavební, zbylá polovina musí zůstat zalesněna. Kersko je osada v obci Hradištko. Je 
známá hlavně díky Bohumilu Hrabalovi, který zde strávil dlouhá léta svého života s 25 
divokými kočkami. V období první československé republiky se Kerský les dostal do 
majetku statkáře ze Sadské Josefa Hyrosse, ten jej rozparceloval sítí pravoúhlých alejí a 
rozprodal soukromníkům k výstavbě rekreačních chat. Aleje byly očíslovány po vzoru 
newyorského Manhattanu – západně mají aleje čísla lichá, východně potom sudá. 
Kersko se mělo stát tehdy lázeňskou obcí s hotelem, bazénem a pramenem minerální 
vody. Dnes se tak jedná o lesní vesnici, kde bylo v roce 2006 evidováno 362 budov a 
120 stálých obyvatel.  

 4. Fotodokumentace  

  



 5. Mapové zobrazení  

  Oceňovaná nemovitost 

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3 

 1. Identifikace  

 2. Vývoj ceny nemovitosti 

Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 

Prodej, Pozemek, 963 m

okres Nymburk 

Celková cena:  1.699.000 Kč 

Adresa: Hradištko, okres Nymburk 

2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci)
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Srovnávaná nemovitost  

2

, Hradištko, 

1.699.000 Kč  

Hradištko, okres Nymburk  

(od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   



 3. Celkový popis nemovitosti 

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 699 000 Kč 

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 30.01.2019 

 Číslo řízení   V-996/2019

Slovní popis 

Hledáte rovinatý pozemek o výměře 963 m2 pro stavbu
je dojezdová vzdálenost od Prahy? Tak už dál nehlede
protože možná právě tady bude stát za chvilku Váš n
Vám obec Hradišťko ležící v okrese Nymburk, asi 9 km záp
Součástí obce je i osada Kersko, která je spojená s
Bohumila Hrabala. Velká část území obce náleží do P
obci je kompletní občanská vybavenost (škola, školka, koloniál, zdravotní s
knihovna atd.) Po D 11 se dostanete do Prahy na Čern
Králové za 53 min. Milovníky letního koupání jistě 
pláž s lehátky u jezera Sadská
radovánků v podobě zábavného bruslení. Jako hlavní 
vypracovaná projektová dokumentace na rodinný dům, 
také vyřízené stavební povolení a nový majitel má t
mohl začít plnit svůj sen. Na hranici pozemku najde
je v projektu řešena čističkou odpadních vod. Lokali
a bezpečného životního prostředí pro vás i Vaší rod
aktivní trávení volného času a relaxaci v okolní ze
ale také jak pohodlně a kvalitně strávit svůj život

 4. Mapové zobrazení  

  Oceňovaná nemovitost 

   

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě))

1 699 000 Kč   Plocha pozemku 
(m2)  

30.01.2019   Současné využití  

996/2019-208   

Hledáte rovinatý pozemek o výměře 963 m2 pro stavbu rodinného domu a podmínkou 
je dojezdová vzdálenost od Prahy? Tak už dál nehledejte a podívejte se na tuto nabídku, 
protože možná právě tady bude stát za chvilku Váš nový domov. Dovolte mi představit 

bec Hradišťko ležící v okrese Nymburk, asi 9 km západně od Nymburku. 
Součástí obce je i osada Kersko, která je spojená s činností českého spisovatele 
Bohumila Hrabala. Velká část území obce náleží do Přírodního parku Kersko

ká vybavenost (škola, školka, koloniál, zdravotní s
knihovna atd.) Po D 11 se dostanete do Prahy na Černý most za 27 min. a do Hradce 
Králové za 53 min. Milovníky letního koupání jistě potěší 6 minut vzdálená písečná 
pláž s lehátky u jezera Sadská, kde si naopak v zimních měsících můžete užívat 
radovánků v podobě zábavného bruslení. Jako hlavní bonus tohoto pozemku je 
vypracovaná projektová dokumentace na rodinný dům, bungalov 5+KK. Kromě toho 
také vyřízené stavební povolení a nový majitel má tak vše připravené pro to, aby si 
mohl začít plnit svůj sen. Na hranici pozemku najdeme vodovod a elektřinu. Kanalizace 
je v projektu řešena čističkou odpadních vod. Lokalita s jedinečnou kombinací zdravého 
a bezpečného životního prostředí pro vás i Vaší rodinu pak doplňuje množství míst pro 
aktivní trávení volného času a relaxaci v okolní zeleni. Nabízíme Vám nejen bydlení, 
ale také jak pohodlně a kvalitně strávit svůj život.  

Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost 
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kupní smlouvě)) 

 963  

  pro bydlení  

 

 rodinného domu a podmínkou 
jte a podívejte se na tuto nabídku, 

ový domov. Dovolte mi představit 
adně od Nymburku. 

 činností českého spisovatele 
řírodního parku Kersko-Bory. V 

ká vybavenost (škola, školka, koloniál, zdravotní středisko, 
ý most za 27 min. a do Hradce 

potěší 6 minut vzdálená písečná 
, kde si naopak v zimních měsících můžete užívat 

bonus tohoto pozemku je 
bungalov 5+KK. Kromě toho 

še připravené pro to, aby si 
me vodovod a elektřinu. Kanalizace 
ta s jedinečnou kombinací zdravého 

pak doplňuje množství míst pro 
leni. Nabízíme Vám nejen bydlení, 

 

Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 950 m
2

, Plaňany, 
okres Kolín 

Celková cena:  940.000 Kč  

Adresa: Plaňany, okres Kolín  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 940 000 Kč   Plocha pozemku 
(m2)  

 950  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 22.03.2019   Současné využití   pro bydlení  

 Číslo řízení   V-2922/2019-204    

Slovní popis 

Dovoluji si Vám nabídnout k prodeji stavební pozemek o výměře 950m2, který se 
nachází na kraji obytné zástavby, ve velice klidné žádané lokalitě v obci Plaňany.. 
Pozemek je určen k nízkopodlažnímu bydlení, nejvýše dvě nadzemní podlaží. 
Inženýrské sítě: plyn, kanalizace, vodovod v dosahu. Elektřina přímo na hranici 
pozemku. Pozemek z části již oplocený sousedními pozemky. Veškerá občanská 
vybavenost ( škola, školka, zdravotní středisko, pošta, knihovna, posilovna, obchody). 
Výhodou Plaňan je výborná dopravní dostupnost autem, vlakem, autobusem: Kolín 
13km, Český Brod 13km, Pečky 6km, Poděbrady 15km, Praha 40km. Nemovitost lze 
financovat hypotékou, kterou Vám pomohu vyřídit. Ráda Vám poskytnu více informací.  



 4. Fotodokumentace  

 5. Mapové zobrazení  

  Oceňovaná nemovitost 

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5 

 1. Identifikace  

 

 

Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

 

Prodej, Pozemek, 4169 m

okres Nymburk 

Celková cena:  3.126.750 Kč 

Adresa: Sadská, okres Nymburk 
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Srovnávaná nemovitost  

Prodej, Pozemek, 4169 m
2

, Sadská, 

3.126.750 Kč  

Sadská, okres Nymburk  
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 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Sadská, okres Nymburk   Plocha pozemku 
(m2)  

 4169  

 Cena   3 126 750 Kč   Současné využití   pro bydlení  

Slovní popis 

Naše společnost Vám zprostředkuje prodej parcely v obci Sadská. Parcela je o velikosti 
4.169 m², není zasíťovaná, v územním plánu větší část parcely vytyčená jako plocha k 
bydlení. Sadská je město s kompletní občanskou vybaveností. Obchody, banka, stavební 
úřad, školka, škola, vlak, BUS, městská hromadná doprava. Dobrá dostupnost do Prahy, 
Černý Most 15 min autem, možnost využití hromadné dopravy (bus 7 min, vlak 5 min 
pěší chůzí). Ev. číslo: 626856.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 

 



5. Mapové zobrazení  

  Oceňovaná nemovitost 

   

 

Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost 

28 

Srovnávaná nemovitost  


