ZNALECKÝ POSUDEK
o cenì nemovitých vìcí

è. 11480-1258/2020

Objednatel znaleckého posudku:

Exekutorský úøad Litomìøice JUDr. Ondøej Mareš,
LL.M. Masarykova 679/33, 412 01 Litomìøice

Úèel znaleckého posudku:

Stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro
potøeby exekuèního øízení

Adresa pøedmìtu ocenìní:

è.p. 143, Oplocany, okres Pøerov

Prohlídka pøedmìtu ocenìní
provedena dne:

16.06.2020

Zpracováno ke dni:

16.06.2020

Zhotovitel:

XP invest, s. r. o., Ing. Eva Hurtíková
Mánesova 1374/53, 12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: info@xpinvest.cz

Znalecký posudek obsahuje 12 stran textu vèetnì titulního listu a 19 stran pøíloh.
Objednateli se pøedává ve 2 vyhotoveních.

Místo a datum vyhotovení:

V Praze, dne 22.06.2020
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A. Nález
1. Znalecký úkol
Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši 25/286 rodinného domu è.p.
143 vè. pøíslušenství a pozemku parc. è. st. 109 v obci Oplocany, okres Pøerov,
katastrální území Oplocany pro potøeby exekuèního øízení.
2. Základní informace
Název pøedmìtu ocenìní:
Adresa pøedmìtu ocenìní:
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulice:
Katastrální území:

Rodinný dùm è.p. 143, obec Oplocany
è.p. 143, Oplocany, okres Pøerov
Olomoucký kraj
Pøerov
Oplocany
Oplocany

3. Prohlídka a zamìøení
Prohlídka nemovitosti nebyla umožnìna, venkovní zamìøení nemovitosti bylo
provedeno dne 16.06.2020.
4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
Pro vypracování posudku byly použity tyto zdroje: informace zjištìné pøi vnìjší
obhlídce, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy,
informace realitních kanceláøí, informace z katastru nemovitostí o realizovaných
prodejích, technické øešení systému INEM, územní plán.
5. Vlastnické a evidenèní údaje
Vlastnické právo
Gáborová Gabriela, Kotojedská 1011/74, 76701 Kromìøíž

25/286

Nemovitosti:
Rodinný dùm è.p. 143 vè. pøíslušenství a pozemku parc. è. st. 109 v obci Oplocany,
okres Pøerov, katastrální území Oplocany.
6. Dokumentace a skuteènost
Dokumentace odpovídá skuteènému stavu.
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7. Celkový popis nemovitosti
Oceòovaný rodinný dùm byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní
podlaží. Dùm není patrnì podsklepený, není zde patrnì pùda a nemá patrnì vybudované
obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1950.
Základy má pravdìpodobnì smíšené, objekt je cihlové konstrukce, stìny mají tlouš•ku
45 cm. Tvar støechy je sedlový, støešní krytina je tvoøena eternitovými šablonami a
klempíøské prvky jsou plechové. Vnìjší omítky jsou vápenné a zateplení pláštì není
provedeno.
Podlahová plocha èiní odhadem 80 m2.
Jsou zde jednoduchá døevìná okna, pøíslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou
orientovány na východ, západ. Vchodové dveøe jsou døevìné.
V domì je patrnì zavedena elektøina o napìtí 230V a zdroj elektøiny je patrnì v
souèasnosti odpojen. Zdrojem vody je vodovod, je napojen pravdìpodobnì na veøejnou
kanalizaci a zemní plyn je pravdìpodobnì zaveden. (dle územního plánu – technické
infrastruktury)
Vnìjší omítky jsou v dezolátním stavu, støecha je v dezolátním stavu, okna jsou v
dezolátním stavu. Oceòovaný rodinný dùm nebyl zpracovateli zpøístupnìn, jeho stav je
dle vnìjší obhlídky stanoven jako špatný.
Pozemek je bez porostù a jako oplocení pozemku byl použit pletivo do ocelových
sloupkù zèásti døevìný plot. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový
pøístup po zpevnìné obecní cestì. Možnost parkování je na vlastním pozemku.
Dùm je situovaný na západním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbì
rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodù je nedostateèná - nutnost dojezdu.
Soustava škol není v místì dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z
hlediska kulturních zaøízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z
hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždìt, nejsou zde žádné úøady - nutnost dojezdu
kvùli úøedním záležitostem a v místì se nenachází poboèka Èeské pošty - nutnost
dojezdu.
Dùm je postaven v klidné lokalitì bez zdraví ohrožujících vlivù a v bezprostøední
blízkosti objektu je zeleò v podobì lesù a luk. Je zde støední nebezpeèí výskytu povodnì
(území tzv. 20leté vody).
V místì je pouze zastávka autobusových spojù.
V místì není zvýšená kriminalita, zloèiny jsou zde výjimeèné.
Oceòované nemovitosti nejsou zatíženy vìcnými bøemeny.
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Tabulkový popis

Popis rodinného domu

Typ rodinného domu

samostatný objekt

Poèet nadzemních podlaží

1

Podsklepení

patrnì ne

Podkroví

patrnì ne

Pùda

patrnì ne

Dùm byl postaven v roce

1950

Zdroj informace o dobì
výstavby

odhadem

Rozsah rekonstrukce domu

x

Základy

pravdìpodobnì smíšené

Konstrukce

cihlová

Stropy

nezjištìno

Tlouš•ka stìn

45 cm

Støecha

sedlová

Krytina støechy

eternitové šablony

Klempíøské prvky

plechové

Vnìjší omítky

vápenné

Vnitøní omítky

nezjištìno

Typ oken v domì

døevìná jednoduchá

Orientace oken obytných
místností

východ, západ

Koupelna(y)

nezjištìno

Toaleta(y)

nezjištìno

Vstupní dveøe

døevìné

Typ zárubní

nezjištìno

Vnitøní dveøe

nezjištìno

Osvìtlovací technika

nezjištìno

Kuchynì

nezjištìno

Dispozice RD

nezjištìno

Popis místností a rozmìry v
m2

Podlahová plocha èiní odhadem 80 m .

Elektøina

patrnì 230V

Vodovod

vodovod

Svod splašek

pravdìpodobnì veøejná kanalizace

Plynovod

pravdìpodobnì ano

Øešení vytápìní v domì

nezjištìno

Topná tìlesa

nezjištìno
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4

Popis pozemku

Øešení ohøevu vody

nezjištìno

Podlahy v domì

nezjištìno

Popis stavu rodinného domu

špatný

Vady rodinného domu

okna: prvek v dezolátním stavu
støecha: prvek v dezolátním stavu
zdivo: prvek v dezolátním stavu

Trvalé porosty

bez porostù

Venkovní stavby

x

Sklon pozemku

rovinatý

Oplocení

pletivo do ocelových sloupkù, døevìný plot

Pøístupová cesta k objektu

pøístup bezproblémový po zpevnìné obecní cestì

Popis okolí

zástavba rodinnými domy se zahradami

Poloha v obci

západní okraj obce

Vybavenost

nedostateèná dostupnost obchodù - nutnost dojezdu,
soustava škol není v místì dostupná - nutnost
dojezdu, v místì se nenachází žádná vybavenost z
hlediska kulturních zaøízení - nutnost dojíždìt, v
místì se nenachází žádná vybavenost z hlediska
sportovního vyžití - nutnost dojíždìt, nutnost dojezdu
kvùli úøedním záležitostem, v místì se poboèka
Èeské pošty nenachází - nutnost dojezdu

Životní prostøedí

klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivù, zeleò v
podobì lesù a luk v bezprostøední blízkosti, lokalita
se støedním nebezpeèím výskytu povodnì (území tzv.
20leté vody)

Spojení a parkovací možnosti

pouze zastávka autobusových spojù, parkování na
vlastním pozemku

Sousedé a kriminalita

v místì není zvýšená kriminalita, zloèiny jsou zde
výjimeèné

Popis okolí

Vìcná bøemena

oceòované nemovitosti nejsou zatíženy vìcnými bøemeny

Další informace

5

8. Metoda ocenìní
Pro úèely stanovení obvyklé ceny k datu ocenìní 16.06.2020 jsou použity všeobecnì
uznávané a vyžadované oceòovací postupy.
Vymezení pojmu obvyklá cena:
ZÁKON è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o
oceòování majetku)
ÈÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Zpùsoby oceòování majetku a služeb, odst. 1:
„Majetek a služba se oceòují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpùsob
oceòování. Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla
dosažena pøi prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování
stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní.
Pøitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se
nepromítají vlivy mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo
kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumìjí
napøíklad stav tísnì prodávajícího nebo kupujícího, dùsledky pøírodních èi jiných
kalamit. Osobními pomìry se rozumìjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné
osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní
hodnota pøikládaná majetku nebo službì vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá
cena vyjadøuje hodnotu vìci a urèí se porovnáním.“
Volba metody:
Za úèelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobì tržního
porovnání. Základní metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická
metoda porovnání pomocí indexù uvedená v publikaci Teorie oceòování nemovitostí,
nakladatelství CERM. Dále je použita metodika "Postupy pøi oceòování majetku státu"
vytvoøená Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových. Rovnìž se v rámci
výpoètu používá metodika "Komentáø k urèování obvyklé ceny (ocenìní majetku a
služeb)" vydaná Ministerstvem financí Èeské republiky. Pro vyøazení extrémních
hodnot je použita metodika "Postupy pøi oceòování majetku státu" vytvoøená Úøadem
pro zastupování státu ve vìcech majetkových.
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B. ZNALECKÝ POSUDEK
I) Ocenìní srovnávací metodou
Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými
nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak
poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotì, za kterou by nemovitost mohla být
smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory
(napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslušenství).
Tyto faktory jsou zohlednìny korekèními koeficienty. Na základì porovnání tìchto
parametrù a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceòované nemovitosti.
Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze.
Rodinný dùm è.p. 143, obec Oplocany
Rodinný dùm è.p. 143 obec Oplocany
è.

Oceòovaný
objekt

K1 - poloha

K2 - velikost

K3 - stav

K4 pozemek

K5 - další
vlastnosti

2

Oplocany, okres Pøerov

80 m , podsklepený:
ne

1

Vícemìøice, okres Prostìjov

95 m , Pøízemní

2

Kotojedy, Kromìøíž, okres
Kromìøíž

61 m , Pøízemní

3

Polkovice, okres Pøerov

178 m , Patrový

4

Oplocany, okres Pøerov

172 m , Patrový

5

Oplocany, okres Pøerov

224 m , Pøízemní

2

2

2

2

2

Špatný

Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí

2

329 m

2

263 m

2

210 m

2

212 m

2

622 m

2

1788 m

hospodáøská
budova
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è

Cena
požadovaná
resp.
zaplacená
2
za 1 m
užitné
plochy

Koef.
redukce
na
pramen

1

5.263,16 Kè

Nepoužit

2

4.188,52 Kè

Nepoužit

3

2.022,47 Kè

0.9

4

5.755,81 Kè

0.9

5

3.794,64 Kè

Nepoužit

Cena po
redukci
na
pramen
5.263,16
Kè
4.188,52
Kè
1.820,22
Kè
5.180,23
Kè
3.794,64
Kè

K1 poloha

K2 velikost

K3
stav

K4 pozemek

K5 další
vlastnosti

K6 úvaha
odhadce

K1 x.
x K6

Cena
oceòovaného
objektu
odvozená ze
srovnání

1.00

0.99

1.10

0.91

1.00

1.00

0.9910

5.310,96 Kè

1.00

1.01

1.10

0.84

1.00

1.00

0.9332

4.488,35 Kè

1.00

0.95

1.10

0.84

1.00

1.00

0.8778

2.073,63 Kè

1.00

0.95

1.10

1.21

1.00

1.00

1.2645

4.096,66 Kè

1.00

0.93

1.10

1.30

1.01

1.00

1.3432

2.825,08 Kè

Celkem prùmìr
Minimum
Maximum
Smìrodatná odchylka - s
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s
K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav
K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì nižší

3.758,94 Kè
2.073,63 Kè
5.310,96 Kè
1.300,69 Kè
2.458,25 Kè
5.059,63 Kè

Komentáø: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též
srovnatelné.
Srovnávací hodnota nemovitostí celkem:
Na základì výše uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na
3.758,94 Kè/m2
*
______________80,00 m2
= 300.715 Kè
Celková cena po zaokrouhlení:

301.000,-- Kè
Celková cena po úpravì spoluvlastnickým podílem ve výši 25/286
26.312,-- Kè
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II) Ocenìní dle metodiky UZSVM (Postupy pøi oceòování majetku státu)
a dle metodiky MFÈR
Rodinný dùm è.p. 143 obec Oplocany
è.

Oceòovaný
objekt

K1 - poloha

K2 - velikost

K3 - stav

K5 - další
vlastnosti

K4 pozemek

2

Oplocany, okres Pøerov

80 m , podsklepený:
ne

1

Vícemìøice, okres Prostìjov

95 m , Pøízemní

2

Kotojedy, Kromìøíž, okres
Kromìøíž

61 m , Pøízemní

3

Polkovice, okres Pøerov

178 m , Patrový

4

Oplocany, okres Pøerov

172 m , Patrový

5

Oplocany, okres Pøerov

224 m , Pøízemní

2

2

2

2

2

Špatný

Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí

2

329 m

2

263 m

2

210 m

2

212 m

2

622 m

2

1788 m

hospodáøská
budova

Výpoèet relace dle èl. 8 odst. 3 „Postupy pøi oceòování majetku státu“.
Výpoèet relace è.1
2

Objektivizace nabídkové ceny
0,90
0,90
-

Cena po objektivizaci
5.263,16
4.188,52
1.820,22
5.180,23
3.794,64

Maximální hodnota
Minimální hodnota
Relace min vs. max hodnoty

5.263,16
1.820,22
2,8915

(pøípad è.1)
(pøípad è.3)
(relace nesmí být vìtší než 2)

Aritmetický prùmìr

4.049,35

Odchylka max hodnoty od prùmìru

1.213,81

Odchylka min hodnoty od prùmìru

2.229,13

è.
1
2
3
4
5

Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
5.263,16
4.188,52
2.022,47
5.755,81
3.794,64

Bude vyøazena min hodnota (pøípad è.3)

Výpoèet relace è.2
2

Objektivizace nabídkové ceny
0,90
0,90
-

Cena po objektivizaci
5.263,16
4.188,52
1.820,22
5.180,23
3.794,64

Maximální hodnota
Minimální hodnota
Relace min vs. max hodnoty

5.263,16
3.794,64
1,3870

(pøípad è.1)
(pøípad è.5)
OK

Aritmetický prùmìr

4.606,64

è.
1
2
3
4
5

Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
5.263,16
4.188,52
2.022,47
5.755,81
3.794,64
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II. a) Výpoèet dle metodiky UZSVM (Postupy pøi oceòování majetku státu)
Rodinný dùm è.p. 143 obec Oplocany
è.

Oceòovaný
objekt

1
2

K1 - poloha

K2 - velikost

K3 - stav

K4 pozemek

Váha
srovnání

K5 - další
vlastnosti

2

80 m ,
podsklepený: ne

Oplocany, okres Pøerov

Vícemìøice, okres
Prostìjov
Kotojedy, Kromìøíž,
okres Kromìøíž

2

95 m , Pøízemní
2

61 m , Pøízemní
2

3

Polkovice, okres Pøerov

178 m , Patrový

4

Oplocany, okres Pøerov

172 m , Patrový

5

Oplocany, okres Pøerov

224 m , Pøízemní

2

2

Špatný

Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí
Pøed
rekonstrukcí

2

X

2

3

2

3

2

2

2

1

329 m

263 m
210 m
212 m

622 m

2

1788 m

hospodáøská
budova

1

Výpoèet základní ceny
è.
1
2
3
4
5

2

Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
5.263,16
4.188,52
2.022,47
5.755,81
3.794,64

Objektivizace nabídkové ceny
0,90
0,90
-

Cena po objektivizaci
5.263,16
4.188,52
1.820,22
5.180,23
3.794,64

Mezisouèet

Váha
3
3
2
1
1

Souèin
15.789,48
12.565,56
3.640,44
5.180,23
3.794,64
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37.329,91

Celkem

4.666,24

Základní cena: 4.666,24 Kè/m2
Úprava ceny dle èl. 8 odst. 4 a 5:
4.666,24 * 1,0000 = 4.666,24 Kè/m2
Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu „Postupy pøi oceòování majetku
státu“ je vzhledem k výše uvedenému stanovena na
4.666,24 Kè/m2
______________* 80,00 m2
= 373.299,20 Kè
Celková cena po zaokrouhlení:

373.000,-- Kè
Celková cena po úpravì spoluvlastnickým podílem ve výši 25/286
32.605,-- Ke
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II. b) Výpoèet dle metodiky MFÈR
Vylouèení extrémní hodnoty
è.
1
2
3
4
5

2

Objektivizace nabídkové ceny
0,90
0,90
-

Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
5.263
4.189
2.022
5.756
3.795

Cena po objektivizaci
5.263,16
4.188,52
1.820,22
5.180,23
3.794,64

Støední hodnota
Medián
Rozdíl max-min
Minimum
Maximum

4.606,64
4.684,38
1.468,52
3.794,64
5.263,16

Rozdìlení èetnosti
3.795
4.284
4.774

Tøídy
až
až
až

Èetnost

Pravdìpodobnost

4.284
4.774
5.263

2
0
2

0.5
0
0.5

Èetnost
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Èetnost
4.284

4.774

5.263

až

až

až

3.795

4.284

4.774

Výsledná cena dle metodiky MFÈR je stanovena v rozsahu:
od 3.794,64 Kè/m2do 5.263,16 Kè/m2
______________* 80,00 m2
od 303.571,20 Kè do 421.052,80 Kè
Celková cena po zaokrouhlení:

od 304.000,-- Kè do 421.000,-- Kè
Celková cena po úpravì spoluvlastnickým podílem ve výši 25/286
od 26.573,-- Kè do 36.801,-- Kè
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C. REKAPITULACE:
I. Výsledek dle srovnávací metody
26.312,-- Kè
II. a) Výsledek dle metodiky ÚZSVM
32.605,-- Kè
II. b) Výsledek dle metodiky MFÈR
od 26.573,-- Kè do 36.801,-- Kè

ZÁVÌR:
Na základì výše uvedených zjištìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši
25/286 pøedmìtné nemovitosti v daném místì a èase stanovena po zaokrouhlení na

26.000 Kè
Slovy: dvacetšesttisíc korun
Vypracoval:
XP invest, s. r. o., Ing. Eva Hurtíková
Mánesova 1374/53, 12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: info@xpinvest.cz
V Praze, dne 22.06.2020

D. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké èinnosti,
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona è. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky è. 37/1967 Sb., k
provedení zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
Ministerstvem spravedlnosti Èeské republiky, è. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6.
2012 do prvního oddílu seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou èinnost v oboru
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnìní pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký
posudek je zapsán pod poøadovým èíslem 11480-1258/2020 znaleckého deníku.
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E. Pøílohy
Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì

13
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15

Územní plán – technická infrastruktura

16

Poøízená fotodokumentace

17

18

Srovnávané nemovitosti
Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1
1. Identifikace

2

Prodej, Rodinný dùm, 95 m , è.p. 123,
Vícemìøice, okres Prostìjov
Celková cena: 500.000 Kè
Adresa: Vícemìøice, okres Prostìjov

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

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

Vícemìøice, okres Prostìjov

Typ domu

Pøízemní

Cena dle kupní
smlouvy

500 000 Kè

Stav objektu

Pøed
rekonstrukcí

Kupní smlouva
podepsaná dne

31.05.2018

Zastavìná plocha
(m2)

154

Èíslo øízení

V-4417/2018

Plocha užitná

95

Poznámka k cenì

700 000 Kè za nemovitost

Plocha pøidruženého
pozemku

263

Konstrukce budovy

Cihlová

Umístìní objektu

Klidná èást
obce

19

Slovní popis
V exkluzivním zastoupení nabízíme prodej øadového rodinného domu urèeného k
rekonstrukci, v malebné obci Vícemìøice, nacházející se 20 min. jízdy autem od
Prostìjova nebo Vyškova. Zastavìná plocha domu a nádvoøí je 154 m2, obytná plocha
95 m2, zahrada má výmìru 263 m2. Bytová jednotka o dispozici 2+1 se nachází v 1. NP
nepodsklepeného domu se sedlovou støechou. Rekonstrukce byla zapoèata v roce 2018,
kdy bylo zhotoveno nové topení vè. rozvodù vody, postavena nová koupelna s toaletou
a zaèaly zednické práce. Vstupní chodbou se dostáváme do kuchynì, ze které projdeme
do dvou na sebe navazujících pokojù s okny do ulice. Za kuchyní se nachází v malé
prùchozí chodbì nový prùtokový plynový kotel urèený k vytápìní a ohøevu vody. Odtud
vcházíme do zcela nové koupelny vybavené sprchovým koutem, umyvadlem se
skøíòkou, otopným žebøíkem a vestavìným WC. V bytì se také nachází pùvodní
koupelna s vanou urèená k pøestavìní. Hlavní chodbou se dostaneme na uzavøenou
venkovní terasu, ze které vyjdeme na oplocenou zahradu, kde je možnost pìstování
ovoce a zeleniny. Nemovitost se nachází v klidné èásti obce u málo frekventované
prùjezdní komunikace. V dosahu je autobusová zastávka (150 m) a vlakové nádraží v
sousední obci (1 km). V blízkosti je i nájezd na dálnici D1. Ve Vícemìøicích je obchod,
mateøská školka. Pravidelnì se zde konají plesy a jiné kulturní akce poøádané místními
spoleèenskými organizacemi ve spolupráci s obecním úøadem.
4. Fotodokumentace
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5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2
1. Identifikace

2

Prodej, Rodinný dùm, 61 m , Kotojedy,
Kromìøíž, okres Kromìøíž
Celková cena: 255.500 Kè
Adresa: Kotojedy, Kromìøíž, okres
Kromìøíž

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

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

Kotojedy, Kromìøíž, okres Kromìøíž

Poèet nadzemních
podlaží

1

Cena dle kupní
smlouvy

255 500 Kè

Stav objektu

Pøed
rekonstrukcí

Kupní smlouva
podepsaná dne

02.07.2019

Zastavìná plocha
(m2)

77

Èíslo øízení

V-3393/2019

Plocha užitná

61

Poznámka k cenì

480 000 Kè za nemovitost

Plocha pøidruženého
pozemku

210

Konstrukce budovy

Cihlová

Umístìní objektu

Centrum obce

Typ domu

Pøízemní

22

Slovní popis
Nepodsklepený, jednopodlažní Rd o zastavìné ploše 77 m2. Celková výmìra pozemku
èiní 210 m2. Stáøí domu cca 80 let, ke kompletní rekonstrukci.
4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3
1. Identifikace

2

Prodej, Rodinný dùm, 178 m ,
Polkovice, okres Pøerov
Celková cena: 360.000 Kè
Adresa: Polkovice, okres Pøerov

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

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

Polkovice, okres Pøerov

Plocha užitná

178

Cena

360 000 Kè

Plocha pøidruženého
pozemku

212

Poznámka k cenì

430 000 Kè

Voda

Vodovod

Konstrukce budovy

Smíšená

Odpad

Veøejná
kanalizace

Typ domu

Patrový

Plyn

Plynovod

Stav objektu

Pøed rekonstrukcí

Umístìní objektu

Okraj obce

Zastavìná plocha
(m2)

89

24

Slovní popis
Hledáte dùm k rekonstrukci a vytvoøit si bydlení dle vašich pøedstav? Nabízíme
exkluzivní prodej rodinného domu v okrajové a klidné èásti Polkovicích okres Pøerov.
Rodinný dùm je urèen ke kompletní rekonstrukci s možností vybudování krásného
nového bydlení. V 1. NP se nachází dva pokoje s chodbou se vstupem po schodišti do
druhého podlaží s možností vybudování dalších obytných pokojù. Dùm je pøevážnì z
pálené cíhly a minimálnì z cihly z nepálené hlíny. K domu náleží chlévy pøevážnì z
vepøovice. Nemovitost je oplocena a nabízí vám soukromí na vašem pozemku. Zahrada
disponuje vlastí studnou, obecní kanalizací, voda je novì na hranici pozemku k
napojení. V obci je dostupná školka, škola, obchod s restaurací. Dobrá dostupnost do
Olomouce, Prostìjova, Pøerova, Kromìøíže. Doporuèujeme prohlídku, velice zajímavá
investic! Rádi Vám pomùžeme s hypoteèním úvìrem, zajiš•ujeme financování s
nezávislým finanèním poradcem. Makléø doporuèuje prohlídku! Energetická nároènost
tøídy G.
4. Fotodokumentace
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5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 4
1. Identifikace

2

Prodej, Rodinný dùm, 172 m ,
Oplocany, okres Pøerov
Celková cena: 990.000 Kè
Adresa: Oplocany, okres Pøerov

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

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

Oplocany, okres Pøerov

Stav objektu

Pøed
rekonstrukcí

Cena

990 000 Kè

Zastavìná plocha
(m2)

112

Poznámka k cenì

990 000 Kè za nemovitost, + provize RK

Plocha užitná

172

Konstrukce budovy

Cihlová

Podlahová plocha

172

Typ domu

Patrový

Plocha pøidruženého
pozemku

622

Slovní popis
Ráda Vám zprostøedkuji prodej rodinného domu urèeného k rekonstrukci o dispozici
4+1 a podlahové ploše 172m!, který sídlí v Oploèanech u Tovaèova (Prostìjov). Plocha
pozemku èiní 522m!. Pøíjezd na pozemek je možný i zadním vjezdem. Pozemek je celý
oplocený, pùda pøes celou plochu domu. Vytápìní øešeno plynovým kotlem + kotel na
tuhá paliva, ohøev vody elektrickým bojlerem. V domì je zavedená elektøina, obecní
27

vodovod. Zahrada za domem zaruèuje soukromí. Parkování možné pøed domem nebo
do vjezdu na pozemek. Pro domluvení prohlídky mne neváhejte kontaktovat. Služby
hypotéèního poradce ráda zajistím. Ev. èíslo: 629132.
4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 5
1. Identifikace

2

Prodej, Rodinný dùm, 224 m ,
Oplocany, okres Pøerov
Celková cena: 850.000 Kè
Adresa: Oplocany, okres Pøerov

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

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

Oplocany, okres Pøerov

Stav objektu

Pøed
rekonstrukcí

Cena dle kupní
smlouvy

850 000 Kè

Zastavìná plocha
(m2)

250

Kupní smlouva
podepsaná dne

08.04.2020

Plocha podlahová

224

Èíslo øízení

1861/2020

Plocha pøidruženého
pozemku

1788

Poznámka k cenì

999 990 Kè za nemovitost, vèetnì provize,
bez poplatkù, vèetnì DPH, vèetnì právního
servisu

Odpad

Septik

Konstrukce budovy

Smíšená

Plyn

Plynovod

Typ domu

Pøízemní

Umístìní objektu

Okraj obce

Poèet nadzemních
podlaží

1
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Slovní popis
Nabízíme Vám ke koupi rodinný dùm s velkou, rovinatou zahradou v øadové zástavbì v
obci Oplocany. Celková plocha pozemku èiní 1788 m2. Na dùm navazuje hospodáøská
budova. Pøíjezd na pozemek je možný i zadní bránou. Dùm je dispoziènì øešen jako 3+1
a je urèen k celkové rekonstrukci. Pozemek je celý oplocený. Na pozemku vlastní
studna s užitkovou vodou. Pùda pøes celou plochu domu. Vytápìní je øešeno lokálnì
plynovými wafkami, ohøev vody elektrickým bojlerem. V domì je zavedena elektrika,
obecní vodovod, septik. Veøejná kanalizace je v øešení. Velká zahrada za domem
zaruèuje soukromí. Parkování na pozemku - velký prùjezd. Zajistíme Vám optimální
variantu financování a pomùžeme vyøešit veškeré náležitosti. Pro více informací
kontaktujte makléøe.
4. Fotodokumentace
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5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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