ZNALECKÝ POSUDEK
č. 3955-15/2011
o ceně nemovitosti zemědělské usedlosti s domy čp. 121 a 516 v obci Bludov, katastrální území
Bludov, okres Šumperk včetně příslušenství

Objednavatel posudku:

CZ Dražby a.s.
Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem

Účel posudku:

stanovení ceny obvyklé nemovitosti

Předpis pro ocenění:

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a prováděcí vyhláška č. 364/2010 Sb.

Posudek vypracoval:

Ing.Jiří Doleček, 787 01 Šumperk,
Bezručova 933/12, mob. 777002657
jiridolecek(zavináč)email.cz

Posudek obsahuje 22 stran textu včetně titulního listu a předává se objednavateli ve 2.
vyhotoveních.

V Šumperku dne 31.01.2011
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Podklady pro ocenění:

a) Zhotovené Katastrálním úřadem v Šumperku
- výpis z LV č. 154 pro obec a k.ú. Bludov
řízení PÚ ze dne 04.01.2011

b) dodané objednavatelem posudku
- výpis z KN

c) opatřené znalcem
- prohlídka a zaměření nemovitosti
- informace majitele

Vlastníci nemovitostí dle jednotlivých LV:
LV č. 154 pro obec a k.ú. Bludov
1/1
Schauer Martin
789 61 Bludov, Jana Žižky 80
Datum provedení místního šetření a jeho účastníci:
Místní šetření bylo provedeno dne 21.01.2011 za přítomnosti znalce a majitele nemovitosti.
Datum k němuž se ocenění provádí:
Ocenění nemovitostí je provedeno ke dni 21.01.2011.
Nález
Oceňovanou nemovitostí je bývalá zemědělská usedlost, která je situovaná v horní části obce
Bludov, vpravo od místní komunikace. Sestává z původní zemědělské usedlosti s
navazující hospodářskou budovou, ta byla postavena kolem roku 1800 a z novější obytné
budovy z roku 1935 s přistavěnou stodolou. V zahradě za usedlostí je novostavba jiného
majitele přístupná přes dvůr oceňované nemovitosti.
Zemědělská usedlost je nemovitou národní kulturní památkou v památkové zóně.
1. List vlastnictví 154
1.1 Dům čp.121
1.2 Dům čp.516
1.3 Chlévy
1.4 Stodola
1.5 Venkovní úpravy (zjednodušeně)
1.6 Stavební pozemky
1.7 Stavební pozemky
1.8 Ovocné,okrasné,réva (zjednodušeně)
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1.1 Dům čp.121
1.1.1 Nález
Přízemní, částečně podsklepená stavba se sedlovou střechou byla postavena podle archivních
pramenů patrně kolem roku 1800.
Dispozičně obsahuje za vstupem chodbu a dvě obytné místnosti. V podkroví je půda, v suterénu
sklep. Stavba není delší dobu užívána k bydlení. Není v ní zavedena voda, nemá sociální
zařízení, chybí ohřev TUV, není vytápění, část vnitřních omítek je otlučena. V minulosti byly
provedeny v menším rozsahu modernizační práce. Dům je přístupný ze dvora usedlosti, napojen je
na vzdušnou síť n.n.
1.1.2 Výměry
Obestavěný prostor:

9,57x7,48x5,85

= 418,76 m3

1.1.3 Základní údaje pro zjištění ceny
Velikost podsklepení:
nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 ZP
Svislá nosná konstrukce:
zděná
Počet nadzemních podlaží:
1
Typ střechy:
šikmá nebo strmá
Velikost podkroví:
podkroví není zřízeno
Dům:
1.1.4 Konstrukce a vybavení stavby
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Konstrukce a vybavení
Provedení Stand.
%
Koef. Podíl │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01 Základy, zemní práce
P
0,08200 100 0,46 0,03772│
│
Základové pásy bez izolace
│
│02 Svislé konstrukce
S
0,21200
60 1,00 0,12720│
│
Vyzdívané, dřevěné
│
│02 Svislé konstrukce
P
0,21200
40 0,46 0,03901│
│03 Stropy
S
0,07900 100 1,00 0,07900│
│
Dřevěné trámové
│
│04 Zastřešení
S
0,07300 100 1,00 0,07300│
│
Sedlový krov
│
│05 Krytiny střech
S
0,03400 100 1,00 0,03400│
│
Osiinkocementová
│
│06 Klempířské konstrukce
P
0,00900 100 0,46 0,00414│
│
Žlaby a svody pozinkovaný plech
│
│07 Vnitřní omítky
S
0,05800
50 1,00 0,02900│
│
Vápenné štukové.
│
│07 Vnitřní omítky
Ch
0,05800
50 0,00 0,00000│
│08 Fasádní omítky
S
0,02800 100 1,00 0,02800│
│
Vápenné štukové
│
│09 Vnější obklady
Ch
0,00500 100 0,00 0,00000│
│10 Vnitřní obklady
Ch
0,02300 100 0,00 0,00000│
│11 Schody
P
0,01000 100 0,46 0,00460│
│
Podstandardní
│
│12 Dveře
S
0,03200 100 1,00 0,03200│
│
Dřevěné
│
│13 Okna
P
0,05200 100 0,46 0,02392│
│
Dřevěná rámová
│
│14 Podlahy obyt. místn.
P
0,02200 100 0,46 0,01012│
│
Prkna
│
│15 Podlahy ostat. místn.
P
0,01000 100 0,46 0,00460│
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│
Cementová dlažba
│
│16 Vytápění
Ch
0,05200 100 0,00 0,00000│
│17 Elektroinstalace
P
0,04300 100 0,46 0,01978│
│
Světelná
│
│18 Bleskosvod
Ch
0,00600 100 0,00 0,00000│
│19 Rozvod vody
Ch
0,03200 100 0,00 0,00000│
│20 Zdroj teplé vody
Ch
0,01900 100 0,00 0,00000│
│21 Instalace plynu
Ch
0,00500 100 0,00 0,00000│
│22 Kanalizace
Ch
0,03100 100 0,00 0,00000│
│23 Vybavení kuchyní
Ch
0,00500 100 0,00 0,00000│
│24 Hygienické vybavení
Ch
0,04100 100 0,00 0,00000│
│25 Záchod
Ch
0,00300 100 0,00 0,00000│
│26 Ostatní
Ch
0,03400 100 0,00 0,00000│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Koeficient vybavení stavby K4
0,546 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.1.5 Výpočet opotřebení
Lineární metoda výpočtu
Stáří stavby:
2011 - 1800 = 211 r.
240 r.
Předpokládaná životnost:
Celkové opotřebení:
100 % / 240 r. x 211 r. = 87,92 %
Podle přílohy č. 15 může opotřebení činit max. 85,00 %.
Analytická metoda výpočtu
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Konstrukce a vybavení
Podíl Stáří Život. Opotř.% │
│
100A
B
C
100Ax(B/C)│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01 P Základy, zemní práce
6,907 211
250
5,829508 │
│02 P Svislé konstrukce
7,144 211
250
6,029536 │
│02 S Svislé konstrukce
23,295 211
250 19,660980 │
│03 S Stropy
14,466 211
250 12,209304 │
│04 S Zastřešení
13,368 211
250 11,282592 │
│05 S Krytiny střech
6,226
76
115
4,114577 │
│06 P Klempířské konstrukce
0,758
76
100
0,576080 │
│07 S Vnitřní omítky
5,310 211
250
4,481640 │
│08 S Fasádní omítky
5,127
11
39
1,446075 │
│11 P Schody
0,842 211
250
0,710648 │
│12 S Dveře
5,860 211
250
4,945840 │
│13 P Okna
4,380 211
250
3,696720 │
│14 P Podlahy obyt. místn.
1,853 211
250
1,563932 │
│15 P Podlahy ostat. místn.
0,842
76
115
0,556453 │
│17 P Elektroinstalace
3,622
76
115
2,393671 │
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Opotřebení analytickou metodou
79,50%
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Zvolená metoda výpočtu opotřebení: analytická
1.1.6 Ocenění (§ 5, § 12)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Typ stavby "A" (příloha č. 6)
2.290,00 Kč/m3│
│Koeficient za podkroví
│
│
────────────────────│
│Základní cena ZC
2.290,00 Kč/m3│
│Koeficienty:
│
│vybavení
K4
x 0,546
│
│poloha
K5 (příloha č. 14, ostatní obce)
x 0,850
│
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│změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 111)
x 2,169
│
│prodejnost Kp (příloha č. 39, SU 2-5tis, sl.11)
x 0,969
│
│
────────────────────│
│Základní cena upravená ZCU
2.233,73 Kč/m3│
│Obestavěný prostor
x 418,76 m3
│
│
────────────────────│
│Cena stavby bez odpočtu opotřebení
935.396,77 Kč
│
│Snížení o opotřebení
79,50 %
-743.640,43 Kč
│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Zjištěná cena - dům čp.121
191.756,34 Kč
│
│
═════════════
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.2 Dům čp.516
1.2.1 Nález
Přízemní, nepodsklepená stavba se sedlovou střechou bez vybaveného podkroví s navazující
stodolou, byla postavena v roce 1935 a uzavírá areál na jihovýchodní straně.
Dům obsahuje za vstupem chodbu, dále dvě obytné místnosti, kotelnu a WC. V podkroví je
půda. Objekt je bez vybavení se započatou opravou. Chybí veškeré zařizovací předměty, vnitřní
omítky instalace a j.
1.2.2 Výměry
Obestavěný prostor: 7,16x9,35x5,93 = 396,99 m3
1.2.3 Základní údaje pro zjištění ceny
Velikost podsklepení:
nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 ZP
Svislá nosná konstrukce:
zděná
Počet nadzemních podlaží:
1
Typ střechy:
šikmá nebo strmá
Velikost podkroví:
podkroví není zřízeno
Dům:
1.2.4 Konstrukce a vybavení stavby
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Konstrukce a vybavení
Provedení Stand.
%
Koef. Podíl │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01 Základy, zemní práce
P
0,08200 100 0,46 0,03772│
│
Základové pásy
│
│02 Svislé konstrukce
S
0,21200 100 1,00 0,21200│
│
Vyzdívané tl.45 cm
│
│03 Stropy
S
0,07900 100 1,00 0,07900│
│
Vodorovný podhled
│
│04 Zastřešení
S
0,07300 100 1,00 0,07300│
│
Sedlový krov
│
│05 Krytiny střech
S
0,03400 100 1,00 0,03400│
│
Osinkocementové šablony
│
│06 Klempířské konstrukce
S
0,00900 100 1,00 0,00900│
│
Úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů.
│
│07 Vnitřní omítky
Ch
0,05800 100 0,00 0,00000│
│08 Fasádní omítky
S
0,02800 100 1,00 0,02800│
│
Břizolit
│
│09 Vnější obklady
Ch
0,00500 100 0,00 0,00000│
│10 Vnitřní obklady
Ch
0,02300 100 0,00 0,00000│
│11 Schody
S
0,01000 100 1,00 0,01000│
│
Dřevěné
│
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│12 Dveře
S
0,03200 100 1,00 0,03200│
│
Dřevěné náplňové
│
│13 Okna
S
0,05200 100 1,00 0,05200│
│
Dvojitá špaletová
│
│14 Podlahy obyt. místn.
Ch
0,02200 100 0,00 0,00000│
│15 Podlahy ostat. místn.
P
0,01000 100 0,46 0,00460│
│
Dlažby cementové
│
│16 Vytápění
Ch
0,05200 100 0,00 0,00000│
│17 Elektroinstalace
Ch
0,04300 100 0,00 0,00000│
│18 Bleskosvod
Ch
0,00600 100 0,00 0,00000│
│19 Rozvod vody
Ch
0,03200 100 0,00 0,00000│
│20 Zdroj teplé vody
Ch
0,01900 100 0,00 0,00000│
│21 Instalace plynu
Ch
0,00500 100 0,00 0,00000│
│22 Kanalizace
Ch
0,03100 100 0,00 0,00000│
│23 Vybavení kuchyní
Ch
0,00500 100 0,00 0,00000│
│24 Hygienické vybavení
Ch
0,04100 100 0,00 0,00000│
│25 Záchod
Ch
0,00300 100 0,00 0,00000│
│26 Ostatní
Ch
0,03400 100 0,00 0,00000│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Koeficient vybavení stavby K4
0,571 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.2.5 Výpočet opotřebení
Lineární metoda výpočtu
Stáří stavby:
Předpokládaná životnost:
Celkové opotřebení:

2011 - 1935 = 76 r.
100 r.
100 % / 100 r. x 76 r. = 76,00 %

Analytická metoda výpočtu
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Konstrukce a vybavení
Podíl Stáří Život. Opotř.% │
│
100A
B
C
100Ax(B/C)│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01 P Základy, zemní práce
6,602
76
150
3,345016 │
│02 S Svislé konstrukce
37,108
76
120 23,501721 │
│03 S Stropy
13,828
76
120
8,757729 │
│04 S Zastřešení
12,777
76
120
8,092096 │
│05 S Krytiny střech
5,951
76
80
5,653450 │
│06 S Klempířské konstrukce
1,575
76
80
1,496250 │
│08 S Fasádní omítky
4,901
76
80
4,655950 │
│11 S Schody
1,750
76
80
1,662500 │
│12 S Dveře
5,601
76
80
5,320950 │
│13 S Okna
9,102
76
80
8,646900 │
│15 P Podlahy ostat. místn.
0,805
76
80
0,764750 │
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Opotřebení analytickou metodou
71,90%
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Zvolená metoda výpočtu opotřebení: analytická
1.2.6 Ocenění (§ 5)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Typ stavby "A" (příloha č. 6)
2.290,00 Kč/m3│
│Koeficient za podkroví
│
│
────────────────────│
│Základní cena ZC
2.290,00 Kč/m3│
│Koeficienty:
│
│vybavení
K4
x 0,571
│
│poloha
K5 (příloha č. 14, ostatní obce)
x 0,850
│
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│změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 111)
x 2,169
│
│prodejnost Kp (příloha č. 39, SU 2-5tis, sl.11)
x 0,969
│
│
────────────────────│
│Základní cena upravená ZCU
2.336,01 Kč/m3│
│Obestavěný prostor
x 396,99 m3
│
│
────────────────────│
│Cena stavby bez odpočtu opotřebení
927.372,61 Kč
│
│Snížení o opotřebení
71,90 %
-666.780,91 Kč
│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Zjištěná cena - dům čp.516
260.591,70 Kč
│
│
═════════════
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.3 Chlévy
1.3.1 Nález
Přízemní, nepodsklepená stavba se sedlovou střechou navazuje na dům čp. 121. Sloužila jako
chlévy a k uskladnění zemědělského nářadí.
1.3.2 Výměry
Obestavěný prostor: 20,56x7,48x5,35 = 822,77 m3
1.3.3 Základní údaje pro zjištění ceny
Velikost podsklepení:
nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 ZP
Svislá nosná konstrukce:
zděná v tl. nad 15 cm
Velikost podkroví:
podkroví není zřízeno
1.3.4 Konstrukce a vybavení stavby
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Konstrukce a vybavení
Provedení Stand.
%
Koef. Podíl │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01 Základy
S
0,06200 100 1,00 0,06200│
│
Základové pásy
│
│02 Obvodové stěny
S
0,30400 100 1,00 0,30400│
│
Zděné tl.45 cm
│
│03 Stropy
S
0,19300 100 1,00 0,19300│
│
Klenuté do I
│
│04 Krov
S
0,10800 100 1,00 0,10800│
│
Sedlový
│
│05 Krytina
S
0,06900 100 1,00 0,06900│
│
Osinkocementová
│
│06 Klempířské konstrukce
S
0,01900
50 1,00 0,00950│
│
Žlaby, svody z pozinkovaného plechu.
│
│06 Klempířské konstrukce
Ch
0,01900
50 0,00 0,00000│
│07 Úpravy povrchů
S
0,04900 100 1,00 0,04900│
│
Vápenné omítky
│
│08 Schodiště
Ch
0,03800 100 0,00 0,00000│
│09 Dveře
P
0,03100 100 0,46 0,01426│
│
Dřevěné svlakové
│
│10 Okna
Ch
0,01000 100 0,00 0,00000│
│11 Podlahy
P
0,06800 100 0,46 0,03128│
│
Cihelná dlažba
│
│12 Elektroinstalace
Ch
0,04900 100 0,00 0,00000│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Koeficient vybavení stavby K4
0,840 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
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1.3.5 Výpočet opotřebení
Lineární metoda výpočtu
Stáří stavby:
Předpokládaná životnost:
Celkové opotřebení:

2011 - 1900 = 111 r.
135 r.
100 % / 135 r. x 111 r. = 82,22 %

Analytická metoda výpočtu
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Konstrukce a vybavení
Podíl Stáří Život. Opotř.% │
│
100A
B
C
100Ax(B/C)│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01 S Základy
7,381 111
150
5,461940 │
│02 S Obvodové stěny
36,187 111
150 26,778380 │
│03 S Stropy
22,975 111
120 21,251875 │
│04 S Krov
12,857 111
120 11,892725 │
│05 S Krytina
8,214 111
115
7,928292 │
│06 S Klempířské konstrukce
1,131 111
115
1,091660 │
│07 S Úpravy povrchů
5,833
11
30
2,138769 │
│09 P Dveře
1,698
11
50
0,373560 │
│11 P Podlahy
3,724 111
120
3,444700 │
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Opotřebení analytickou metodou
80,36%
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Zvolená metoda výpočtu opotřebení: analytická
1.3.6 Ocenění (§ 7, § 12)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Typ stavby "A" (příloha č. 8)
1.250,00 Kč/m3│
│Koeficient za podkroví
│
│
────────────────────│
│Základní cena ZC
1.250,00 Kč/m3│
│Koeficienty:
│
│vybavení
K4
x 0,840
│
│poloha
K5 (příloha č. 14, ostatní obce)
x 0,850
│
│změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1274)
x 2,113
│
│prodejnost Kp (příloha č. 39, SU 2-5tis, sl.11)
x 0,969
│
│
────────────────────│
│Základní cena upravená ZCU
1.827,39 Kč/m3│
│Obestavěný prostor
x 822,77 m3
│
│
────────────────────│
│Cena stavby bez odpočtu opotřebení
1.503.521,67 Kč
│
│Snížení o opotřebení
80,36 %
-1.208.230,01 Kč
│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Zjištěná cena - chlévy
295.291,66 Kč
│
│
═════════════
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.4 Stodola
1.4.1 Nález
Přízemní, nepodsklepená stavba se sedlovou střechou navazuje na dům čp.516. Slouží jako sklad.
Obvodové zdivo je vyzdívané kromě čelní dřevěné stěny, stropy dřevěné trámové, krov tesařsky
vázaný. Stáří stavby je stanoveno na 76 roků. V přízemí je sklad, v podkroví půda.
1.4.2 Výměry
Obestavěný prostor: 9,01x7,28x4,75 = 311,57 m3
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1.4.3 Základní údaje pro zjištění ceny
Velikost podsklepení:
nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 ZP
Svislá nosná konstrukce:
zděná v tl. nad 15 cm
Velikost podkroví:
podkroví není zřízeno
1.4.4 Konstrukce a vybavení stavby
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Konstrukce a vybavení
Provedení Stand.
%
Koef. Podíl │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01 Základy
S
0,06200 100 1,00 0,06200│
│
Základové pásy
│
│02 Obvodové stěny
S
0,30400 100 1,00 0,30400│
│
Zděné 3 stěny, prkené 1 stěna
│
│03 Stropy
S
0,19300 100 1,00 0,19300│
│
Dřevěné trámové
│
│04 Krov
S
0,10800 100 1,00 0,10800│
│
Sedlový
│
│05 Krytina
S
0,06900 100 1,00 0,06900│
│
Osinkocementová
│
│06 Klempířské konstrukce
S
0,01900 100 1,00 0,01900│
│
Žlaby, svody z pozinkovaného plechu.
│
│07 Úpravy povrchů
S
0,04900 100 1,00 0,04900│
│
Omítky
│
│08 Schodiště
S
0,03800 100 1,00 0,03800│
│
Dřevěné.
│
│09 Dveře
Ch
0,03100 100 0,00 0,00000│
│10 Okna
Ch
0,01000 100 0,00 0,00000│
│11 Podlahy
Ch
0,06800 100 0,00 0,00000│
│12 Elektroinstalace
Ch
0,04900 100 0,00 0,00000│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Koeficient vybavení stavby K4
0,842 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.4.5 Výpočet opotřebení
Lineární metoda výpočtu
Stáří stavby:
Předpokládaná životnost:
Celkové opotřebení:

2011 - 1935 = 76 r.
100 r.
100 % / 100 r. x 76 r. = 76,00 %

Analytická metoda výpočtu
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Konstrukce a vybavení
Podíl Stáří Život. Opotř.% │
│
100A
B
C
100Ax(B/C)│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│01 S Základy
7,363
76
150
3,730589 │
│02 S Obvodové stěny
36,104
76
100 27,439040 │
│03 S Stropy
22,922
76
90 19,356345 │
│04 S Krov
12,827
76
90 10,831683 │
│05 S Krytina
8,195
76
100
6,228200 │
│06 S Klempířské konstrukce
2,257
76
80
2,144150 │
│07 S Úpravy povrchů
5,819
76
100
4,422440 │
│08 S Schodiště
4,513
76
100
3,429880 │
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Opotřebení analytickou metodou
77,58%
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Zvolená metoda výpočtu opotřebení: analytická
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1.4.6 Ocenění (§ 7, § 12)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Typ stavby "A" (příloha č. 8)
1.250,00 Kč/m3│
│Koeficient za podkroví
│
│
────────────────────│
│Základní cena ZC
1.250,00 Kč/m3│
│Koeficienty:
│
│vybavení
K4
x 0,842
│
│poloha
K5 (příloha č. 14, ostatní obce)
x 0,850
│
│změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1274)
x 2,113
│
│prodejnost Kp (příloha č. 39, SU 2-5tis, sl.11)
x 0,969
│
│
────────────────────│
│Základní cena upravená ZCU
1.831,74 Kč/m3│
│Obestavěný prostor
x 311,57 m3
│
│
────────────────────│
│Cena stavby bez odpočtu opotřebení
570.715,23 Kč
│
│Snížení o opotřebení
77,58 %
-442.760,88 Kč
│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Zjištěná cena - stodola
127.954,35 Kč
│
│
═════════════
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.5 Venkovní úpravy (zjednodušeně)
1.5.1 Nález
Sestávají z oplocení uličního na kamenné podezdívce, oplocení zahrady, el. přípojky, náspu,
nedokončeného venkovního posezení a plotových vrátek.
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dům čp.121
191.756,34 Kč│
│Dům čp.516
260.591,70 Kč│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.5.2 Ocenění (§ 10)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Zjištěná cena stavby
452.348,04 Kč│
│Podíl z ceny podle § 10 odst. 2
3,5 % │
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Zjištěná cena - venkovní úpravy (zje
15.832,18 Kč│
│
════════════│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.6 Stavební pozemky
1.6.1 Ocenění (§ 28 odst. 2)
Obec: Bludov, 3.155 obyv.
Základní cena dle § 28 odst. 1 písm. j) se stanovuje výpočtem.
Výpočet: (35+(3.155-1.000)x0,007414) x 2,00 = 101,96 Kč/m2
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Parcela
Výměra
Kč/m2
Základní cena│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│528 zast.pl.
564 m2
101,96
57.505,44 Kč│
│530 zast.pl.
243 m2
101,96
24.776,28 Kč│
│
──────────────────│
│Základní cena celkem
82.281,72 Kč│
│Úprava základní ceny (příloha č. 21):
│
│2.1 Přístup po nezpevněné komunikaci
-10 %
│
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│2.9.1 Ochranné pásmo
-5 %
│
│
──────
│
│Úprava základní ceny celkem
-15 %
-12.342,26 Kč│
│
──────────────────│
│Základní cena upravená
69.939,46 Kč│
│Koeficient Ki (příloha č. 38, CZ-CC 111)
x 2,169 │
│Prodejnost Kp (příloha č. 39, SU 2-5tis, sl.11)
x 0,969 │
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Zjištěná cena - stavební pozemky
146.996,03 Kč│
│
═════════════│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.7 Stavební pozemky
1.7.1 Ocenění (§ 28 odst. 5)
Obec: Bludov, 3.155 obyv.
Základní cena dle § 28 odst. 1 písm. j) se stanovuje výpočtem.
Výpočet: (35+(3.155-1.000)x0,007414) x 2,00 = 101,96 Kč/m2
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Parcela
Výměra
Kč/m2
Základní cena│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│529 zahrada
1.463 m2
101,96
149.167,48 Kč│
│531 zahrada
726 m2
101,96
74.022,96 Kč│
│534 zahrada
347 m2
101,96
35.380,12 Kč│
│
──────────────────│
│Základní cena celkem
258.570,56 Kč│
│Úprava základní ceny (příloha č. 21):
│
│2.1 Přístup po nezpevněné komunikaci
-10 %
│
│2.9.1 Ochranné pásmo
-5 %
│
│
──────
│
│Úprava základní ceny celkem
-15 %
-38.785,58 Kč│
│
──────────────────│
│Základní cena upravená
219.784,98 Kč│
│Koeficient Ki (příloha č. 38, CZ-CC 111)
x 2,169 │
│Prodejnost Kp (příloha č. 39, SU 2-5tis, sl.11)
x 0,969 │
│
──────────────────│
│Cena dle § 28 odst. 2
461.935,50 Kč│
│Koeficient dle § 28 odst. 5
x 0,40
│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Zjištěná cena - stavební pozemky
184.774,20 Kč│
│
═════════════│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.8 Ovocné,okrasné,réva (zjednodušeně)
1.8.1 Ocenění (§ 42)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Zjištěná jednotková cena pozemku
101,96 Kč/m2│
│Výměra porostu
32,00 m2
│
│Koeficient pro smíšené trvalé porosty
0,065
│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Zjištěná cena - ovocné,okrasné,réva
212,08 Kč
│
│
═════════
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
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1.9 Rekapitulace
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│REKAPITULACE CEN BEZ ODPOČTU OPOTŘ.
bez Kp
vč. Kp
│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 Dům čp.121
965.321,36
935.396,77 Kč│
│1.2 Dům čp.516
957.039,67
927.372,61 Kč│
│1.3 Chlévy
1.551.620,80
1.503.521,67 Kč│
│1.4 Stodola
588.973,23
570.715,23 Kč│
│1.5 Venkovní úpravy (zjednoduš
│
│1.6 Stavební pozemky
151.698,69
146.996,03 Kč│
│1.7 Stavební pozemky
190.685,45
184.774,20 Kč│
│1.8 Ovocné,okrasné,réva (zjedn
212,08 Kč│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Cena bez opotřebení celkem
4.405.339,20
4.268.988,59 Kč│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│REKAPITULACE CEN PO ODPOČTU OPOTŘ.
bez Kp
vč. Kp
│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 Dům čp.121
197.890,88
191.756,34 Kč│
│1.2 Dům čp.516
268.928,15
260.591,70 Kč│
│1.3 Chlévy
304.738,33
295.291,66 Kč│
│1.4 Stodola
132.047,80
127.954,35 Kč│
│1.5 Venkovní úpravy (zjednoduš
15.832,18 Kč│
│1.6 Stavební pozemky
151.698,69
146.996,03 Kč│
│1.7 Stavební pozemky
190.685,45
184.774,20 Kč│
│1.8 Ovocné,okrasné,réva (zjedn
212,08 Kč│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Cena po odpočtu opotř. celkem
1.245.989,30
1.223.408,54 Kč│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│REKAPITULACE ZJIŠTĚNÝCH CEN
│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 Dům čp.121
191.756,34 Kč│
│1.2 Dům čp.516
260.591,70 Kč│
│1.3 Chlévy
295.291,66 Kč│
│1.4 Stodola
127.954,35 Kč│
│1.5 Venkovní úpravy (zjednodušeně)
15.832,18 Kč│
│1.6 Stavební pozemky
146.996,03 Kč│
│1.7 Stavební pozemky
184.774,20 Kč│
│1.8 Ovocné,okrasné,réva (zjednodušeně)
212,08 Kč│
│───────────────────────────────────────────────────────────────│
│Zjištěná cena celkem - zaokr.
1.223.410,00 Kč│
│
═══════════════│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Výsledná zjištěná cena 1.223.410,00 Kč
Slovy: =Jedenmilióndvěstědvacettřitisícečtyřistadesetkorunčeských=
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Stanovení ceny obvyklé
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE :

1.1 Předmět ocenění :
Je dům čp. 121 na stav.p.č. 528 a čp. 516 na stav.p.č.530 v katastrálním území Bludov, obec
Bludov, okres Šumperk, Olomoucký kraj.

1.2 Místo :
Bludov, okres Šumperk, Olomoucký kraj

1.3 Vlastník :
LV č. 154 pro obec a k.ú. Bludov
1/1
Schauer Martin
789 61 Bludov, Jana Žižky 80

1.4 Účel ocenění :
Ocenění je zpracováno za účelem stanovení ceny obvyklé.

1.5 Datum ocenění :
Ocenění je zpracováno podle skutečného stavu nemovitosti ke dni 21.01.2011

1.6 Použité podklady :
- výpisu z listu vlastnictví č.154
- snímek mapy evidence nemovitostí
- informace realitních kanceláří o cenách staveb a stavebních prací v regionu a ČR
- vlastní databáze o dosahovaných kupních cenách
- informace majitele nemovitosti
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2.

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY PRO OCENĚNÍ

2.1 Předmětem ocenění je zemědělská usedlost se dvěma obytnými domy včetně příslušenství.

2.2 Ke stavbám a pozemkům jsou zřízena následující omezení a břemena. Nemovitost se nachází
v ochranném pásmu památkové zóny nemovité kulturní památky a domy jsou nemovitou
kulturní památkou. K pozemkům je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy. Dále je k nemovitosti
zřízeno zástavní právo pro LEASING-STAR spol. s.r.o.Teplice.

2.3 Toto ocenění bylo zpracováno v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími
podmínkami :
- znalec dále vychází z toho, že informace a podklady, které byly poskytnuty
objednatelem a použity v posudku jsou pravdivé a znalec je dále neověřoval.
Neodpovídá tedy za
a) pravost a platnost vlastnických práv k oceňovaným nemovitostem
b) pravost a platnost nájemních vztahů jejichž existence má vliv na stanovení tržní ceny
- ocenění je zpracováno podle podmínek na trhu v době ocenění a znalec
neodpovídá za případné změny v podmínkách trhu, ke kterým došlo po zpracování
ocenění

2.4 Výsledkem ocenění je :
Obvyklá cena nemovitosti, kterou je s největší pravděpodobností možno
dosáhnout v současných podmínkách na trhu s nemovitostmi v regionu mezi
dobrovolně jednajícím kupujícím a prodávajícím bez zřetele na individuální či jiné
zájmy vybočující z běžné praxe.
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3.

POPIS NEMOVITOSTI

3.1 Umístění nemovitosti :
Zemědělská usedlost je situován v horní části obce Bludov v zástavbě bývalých zemědělských
usedlostí.
Obec Bludov je obcí s více jak 3.000 obyvateli, vzdálená 5 km od okresního města
Šumperka na silnici I. Třídy I/11 a železniční trati Zábřeh – Šumperk – Olomouc.
Obec má dobrou technickou vybavenost, občanská vybavenost je na nižší úrovni,
pracovní příležitosti jsou poměrně malé. Dobrá je dojížďková vzdálenost do okresního
města Šumperka s pravidelnou vlakovou a autobusovou dopravou.

3.2 Dopravní spojení :
Dům je přístupný z nezpevněné komunikace, která navazuje na ulici J. Žižky
docházková vzdálenost k zastávce autobusové dopravy je do 500 m, k vlakové stanici
je vzdálenost do 2.0km.

3.3 Popis objektů :
viz výše

3.4 Majetkoprávní vztahy, omezení, břemena :
V době ocenění byla známá uvedená ocenění a věcná břemena uvedená na přiloženém LV
č.154.
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4. VOLBA OCEŇOVACÍCH METOD

4.1 Stručné zásady použitých metod :
Vychází z mezinárodně uznávaných metod zjišťování tržní hodnoty na bázi :
a) věcné hodnoty
b) výnosové hodnoty
c) srovnávací hodnoty
s následnou analýzou výsledků těchto dílčích hodnot včetně promítnutí konkrétních
výsledků do podmínek trhu.

4.2 Věcná hodnota :
Je stanovena jako cena stanovená podle vyhl.č.364/2010 Sb., kterou se provádí zákon
č.151/97 Sb.o oceňování majetku bez koeficientů prodejnosti. Opotřebení stavby je
stanoveno dle skutečného stavu stavby.

4.3 Výnosová metoda :
Je založena na kapitalizaci předpokládaného stabilizovaného ročního zisku z
nájemného po odečtení nutných provozních nákladů spojených s nájmem. Výnos je
kapitalizován na základě odhadnuté tržní úrokové míry.

4.4 Porovnávací metoda :
Vychází z vlastních poznatků a znalosti realizovaných obchodů v regionu. V principu
je jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů obdobných domů, které
jsou srovnatelné svým účelem, velikostí a lokalitou a z nabídek RK na internetu.
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5. O C E N Ě N Í

5.1 Věcná hodnota staveb :

Věcná hodnota je dána součtem zůstatkových cen staveb. Zůstatkové ceny jsou určeny
z administrativních cen ( vyhl.č.364/2010 Sb. ) snížených o opotřebení stavby. V ceně
domu jsou promítnuty ceny vedlejších staveb, venkovních úprav, pozemků a porostů.

VĚCNÁ HODNOTA CELKEM

1.282.780,- Kč

5.2 Výnosová metoda :

Teoretickým základem oceňování výnosovými metodami je tvrzení, že hodnota
majetku je rovna současné hodnotě očekávaných čistých výnosů z tohoto majetku, za
období, po které je majetek vlastněn. Od nájmů jsou odečteny náklady spojené
s dosažením příjmů.
Určení kapitalizační míry – kapitalizační míru stanovuji podle úrokové míry tzv.
bezpečných cenných papírů a přiměřené míry rizika. Na základě zkušeností ji
stanovuji na 6 %.
V současné době se objekty nedají pronajímat proto se :

VÝNOSOVÁ HODNOTA CELKEM

se neurčuje

5.4 Hodnota stanovená porovnáním :

Stanovení ceny porovnávacím způsobem jsem provedl na základě vlastního průzkumu,
konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí.
O nemovitostech obdobného typu, tj. obytné domy sloužící k bydlení obdobných
lokalitách, jsem zjistil, že k převodům na trhu s nemovitostmi dochází, obdobné
domy se neprodávají příliš dobře vzhledem k jejich technickému stavu a vybavení.
Na internetových vyhledávačích nabízejí realitní kanceláře následující obdobné
nemovitosti.
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MaM reality nabízejí prodej, dům rodinný, 1 811 m²
Cena: 595 000,- Kč
Cena zahrnuje: včetně provize
Adresa: Jana Žižky, Bludov
Datum vložení: 16.12.2010
Datum aktualizace: 29.01.2011
ID zakázky: 165646
Budova: Cihlová
Stav objektu: Před rekonstrukcí
Umístění objektu: Klidná část obce
Typ domu: Přízemní
Plocha zastavěná: 724 m2
Plocha užitná: 1 811 m2
Plocha podlahová: 120 m2
Plocha pozemku: 1 811 m2
Voda: Dálkový vodovod
Odpad: Kanalizace
Elektřina: 380V
Doprava: Autobus
Zařízený: Ne
Popis:
Bývalý statek tvořen dvěmi staveními na výhledovém místě obce Bludov. Objekt určen k
celkové adaptaci. Ihned k dispozici.
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RK Delta real nabízí prodej starší bývalé zemědělské usedlosti ve Staré Červené Vodě. V I.NP
je chodba, sociální zařízení, obytná kuchyň a pokoj. Na obytnou část navazují chlévy. V
podkroví je volná půda. Nutná celková rekonstrukce. K objektu patří pozemek o celkové
výměře 3.329 m2.
Cena: 599.000 Kč
1081
Číslo zakázky:
Domy a vily
Druh:
Jeseník
Okres:
Stará Červená Voda
Město:
Ulice:
3329 m2
Plocha:
cihlový
Druh objektu:
Poloha objektu: samostatný
před rekonstrukcí
Stav budovy:
Podlaží celkem: 1
Plocha parcely: 3329 m2
Zastavěná plocha:0 m2
Prodej
Operace:
01.10.2010
Vloženo:

Z uvedeného přehledu je patrné, že obdobné objekty se nabízejí a obchodují. Nemovitost
nabízená RK MaM leží v těsné blízkosti oceňované nemovitosti a je ji velmi podobná ale
v horším technickém stavu. Srovnávací hodnotu stanovuji ve výši

SROVNÁVACÍ HODNOTA

700.000,- Kč
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Přehled zjištěných hodnot :

Věcná hodnota

1.282.780,-

Výnosová hodnota

-

Srovnávací hodnota

700.000,-

Nemovitost leží v okrajové části obce ve větší vzdálenosti od centra. U obou bytových domů je
započata oprava resp. rekonstrukce.
Nevýhodou je stáří domů, jejich dispoziční uspořádání a technický stav. Případný nový majitel
bude muset vynaložit značné finanční prostředky na zprovoznění objektů. Navíc bude muset
respektovat podmínky památkové ochrany a stávajících břemen.
Vliv na prodej nemovitosti bude mít patrně současná ekonomická situace a
zpřísněná politika získání finančních prostředků formou hypoték a půjček od finančních
ústavů.
Výhodou nemovitostí je poloha obce Bludov k okresnímu městu Šumperk s dobrou dostupností
veřejnými dopravními prostředky, rozvinutou sítí občanské vybavenosti a s dobrou možností
pracovních příležitostí. Také velikost pozemků je výhodou nemovitosti.
Na základě tohoto rozboru usuzuji, že ceny obvyklá včetně uvedených součástí a
příslušenství se bude pohybovat nejspíše při srovnávací hodnotě a stanovuji ji na

CENA OBVYKLÁ
700.000,- Kč
slovy : Sedmsettisíckorunčeských
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Ocenění břemene
K pozemkům p.č. 528, 530 a 531 je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch stavby čp.80
v Bludově.
Věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy pro oprávněného se oceňuje výnosovým
způsobem na základě ročního užitku ve výši ceny obvyklé sjednaného nájemného. Roční nájemné
se pak násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti.
Předpokládá se věcné břemeno užívání uvedené nemovitosti na dobu neurčitou, užívání
komunikace bude pravidelné, celoroční částí pozemků o výměře cca 200 m2.

Určení obvyklého nájemného :
U pozemků se stanovuje roční užitek ve výši obvyklého nájemného za srovnatelné pozemky.
Výše nájemného se za srovnatelné pozemky v regionu pohybuje ve výši 3% až 10% z ceny
obvyklé pozemku.
Uvedený pozemek byl prodán za částku 100,- Kč/m2 částku. Výši nájemného uvedeného pozemku
stanovuji na 4 % z ceny obvyklé pozemků tj. 4,- Kč/m2 a rok.

HODNOTA PRÁVA BŘEMENE

Cena věcného břemene tedy bude 4,- Kč/m2 a rok * 200 m2 * 5 roků

4.000,- Kč
slovy : čtyřitisícekorunčeských
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Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ostravě dne
14.10.1981, č.j.3992/81 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.
Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 3955-15/2011 znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle
přiložené likvidace na základě dokladu.

V Šumperku dne 31.01.2011
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