EURODRAŽBY.CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK
číslo 33/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti
(předmětu nedobrovolné dražby)
Předmět ocenění:

6.3 Areál - zemědělský (s provozem)

Číslo popisné:
Na pozemku parc. č.:

Zemědělské stavby bez čp. a bez ev.č.
Parc.č.434/10, 434/83, 434/11, 434/84, 434/85, 434/86, 434/87, 434/88, 434/89, 434/12,
434/91, 434/90, 434/97, 434/98, 434/100, 434/96, 434/99, 434/14.
Zastavěné pozemky jsou ve vlastnictví jiných fyzických a právnických osob.
pan Zdeněk Přikryl, Morkovice-Slížany, 76833 Morkovice-Slížany, 1 / 1
Slížany
1856
LV č.:
Zlínský
Kroměříž
Okres:
Morkovice-Slížany
Slížany
Část obce:
Číslo orientační:

Pozemky parc. č.:
Vlastník stavby:
Katastrální území:
Kraj:
Obec:
Ulice:
Objednatel:

Stav ke dni / Prohlídka:
Obvyklá cena stávající:
(cena dle stavu ke dni ocenění)

Stávající

pan Ing. Jan Mikloško
EURODRAŽBY,CZ a.s., IČ:25023217
U Pískovny 890
18200 Praha 8 - Kobylisy
tel.: 800900490
11.5.2013 / 11.5.2013

1 350 000 Kč

Objekty stojí na pozemcích jiných vlastníků,
přístup k nim je rovněž přes pozemky jiných
vlastníků.

Objednávka č.j.: 001/2013-A ze dne 15.4.2013 od firmy Eurodražby.CZ a.s.
Ing. František Hás
+420604529836
tel.:
Měrovice nad Hanou 137
fax.:
751 42 Měrovice nad Hanou
e-mail.: frhas@email.cz
Datum:
5.6.2013
......................................................
podpis, příp. razítko
Tento odhad obsahuje 10 stran textu včetně 5 stran příloh.
Poznámka:
Vypracoval:

SOUHRNNÉ INFORMACE O OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI
Nemovitost: 6.3 Areál - zemědělský (s provozem)
Obec, část obce: Morkovice-Slížany
Ulice:

Kraj:
Zlínský
Katastrální území: Slížany

hlavní stavba č. 1:
počet podlaží PP/NP
zastavěná plocha 1NP:
obestavěný prostor:
celková užitná plocha:
stáří původní / další životnost:
opotřebení celkové:
rozestavěnost / popis:
technický stav stavby:
vytápění:
typ konstrukce domu:
rekonstrukce celková/dílčí v roce:
provedené dílčí rekonstrukce:
nemovitost je běžně užívána:
Seznam podlaží
Název místnosti
Nadzemní část
chodba
kancelář
sklad
schodiště na půdu
WC
Přístřešek - váha

Vrátnice s váhou
0

1
2

82 m
3
467 m
2
61,60m
53

27
66 %
100 %
Dobře udržovaná
Lokální - tuhá paliva
Zděná (cihlová, skelet s masivní cihlovou vyzdívkou)

ano

ne

Zastavěná plocha
Užitná plocha podlaží
Podlahová plocha
Koeficient
Užitná plocha
2
2
82,00 m
61,60 m
2
2
7,60 m
1,00
7,60 m
2
2
12,80 m
1,00
12,80 m
2
2
6,00 m
1,00
6,00 m
2
2
4,80 m
1,00
4,80 m
2
2
2,40 m
1,00
2,40 m
2
2
28,00 m
1,00
28,00 m

Konstrukce a vybavení:
název:
1. Základy včetně zemních
prací
3. Stropy
5. Krytiny střech
7. Úprava vnitřních povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
11. Dveře
13. Okna
15. Vytápění
17. Bleskosvod
19. Vnitřní kanalizace
21. Ohřev teplé vody
23. Vnitřní hygienické
vybavení
25. Ostatní

popis:
betonové pasy izolované

název:
2. Svislé konstrukce

popis:
zděné tl. 45 cm a více

dřevěné
pálená krytina
dvouvrstvé vápenné omítky
chybí
náplňové
dřevěná špaletová
lokální
chybí
plastové potrubí
chybí
WC, umyvadla

4. Krov, střecha
6. Klempířské konstrukce
8. Úprava vnějších povrchů
10. Schody
12. Vrata
14. Povrchy podlah
16. Elektroinstalace
18. Vnitřní vodovod
20. Vnitřní plynovod
22. Vybavení kuchyní
24. Výtahy

dřevěný vázaný
pozinkovaný plech
vápenné dvouvrstvé omítky
dřevěné
chybí
cementový potěr
světelná
ocelové trubky, jen studená
chybí
chybí
chybí

váha

26. Instalační pref. jádra

chybí
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Dispozice:

Původní vrátnice při vjezdu do zemědělského areálu s vážným zařízením. Přízemní zděná stavba se
sedlovou střechou a přístřeškem, střešní krytina z tašky pálené. V objektu je vstupní chodba, 2 kanceláře,
schodiště na půdu a WC s umyvadlem.
Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka a byla postavena v 60-tých letech min. století. Vytápění je lokálními
topidly na tuhá paliva, přípojka elektřiny a vody je jiného vlastníka a v objektu nejsou měřiče na spotřebu
elektřiny ani vody.
Projektová dokumentace není k objektu dochována.
2
Zastavěná plocha stavby je 82m .
V současné době je objekt využíván jako odpočinkové stanoviště pro pracovníky zem. areálu.

hlavní stavba č. 2:
počet podlaží PP/NP
zastavěná plocha 1NP:
obestavěný prostor:
celková užitná plocha:
stáří původní / další životnost:
opotřebení celkové:
rozestavěnost / popis:
technický stav stavby:
vytápění:
typ konstrukce domu:
rekonstrukce celková/dílčí v roce:
provedené dílčí rekonstrukce:
nemovitost je běžně užívána:
Seznam podlaží
Název místnosti
Nadzemní část
Sklad

Hala pro skladování
0

1
2

666 m
3
3 297 m
2
666 m
53

27
66 %
100 %
Dobře udržovaná
Kovová

ano

ne

Zastavěná plocha
Užitná plocha podlaží
Podlahová plocha
Koeficient
Užitná plocha
2
2
666,00 m
666,00 m
2
2
666,00 m
1,00
666,00 m

Konstrukce a vybavení:
název:
1. Základy včetně zemních
prací
3. Stropy
5. Krytiny střech
7. Úprava vnitřních povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
11. Dveře
13. Okna
15. Vytápění
17. Bleskosvod
19. Vnitřní kanalizace
21. Ohřev teplé vody
23. Vnitřní hygienická
vybavení
Dispozice:

popis:
betonové patky izolované

název:
2. Svislé konstrukce

popis:
ocelová konstrukce

chybí
osinkocementové šablony
chybí
chybí
chybí
chybí
chybí
chybí
chybí
chybí
chybí

4. Krov, střecha
6. Klempířské konstrukce
8. Úprava vnějších povrchů
10. Schody
12. Vrata
14. Povrchy podlah
16. Elektroinstalace
18. Vnitřní vodovod
20. Vnitřní plynovod
22. Vybavení kuchyní
24. Výtahy

dřevěný sbíjený
pozinkovaný plech
nátěry
chybí
chybí
cementový potěr
chybí
chybí
chybí
chybí
chybí

Jedná se o klasickou otevřenou zemědělskou halu, bez obvodové konstrukce, která má nosnou ocelovou
konstrukci a sedlovou střechu s pobitím z desek a s krytinou z eternitových šablon. Založení stavby je na
betonových patkách.
Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka a byla postavena v 60-tých letech min. století.
Projektová dokumentace není k objektu dochována.
2
Zastavěná plocha stavby je 666m .
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hlavní stavba č. 3:
počet podlaží PP/NP
zastavěná plocha 1NP:
obestavěný prostor:
celková užitná plocha:
stáří původní / další životnost:
opotřebení celkové:
rozestavěnost / popis:
technický stav stavby:
vytápění:
typ konstrukce domu:
rekonstrukce celková/dílčí v roce:
provedené dílčí rekonstrukce:
nemovitost je běžně užívána:
Seznam podlaží
Název místnosti
Nadzemní podlaží.
Chlévy

Zemědělská stavba - vepřín č.1A.
0

1
2

1 273 m
3
9 038 m
2
1082m
53

27
66 %
100 %
Neudržovaná - k částečné rekonstrukci

Zděná (cihlová, skelet s masivní cihlovou vyzdívkou)

ano

ne

Zastavěná plocha
Užitná plocha podlaží
Podlahová plocha
Koeficient
Užitná plocha
2
2
1 273,00 m
1 082,00 m
2
2
1 273,00 m
1,00
1 082,00 m

Konstrukce a vybavení:
název:
1. Základy včetně zemních
prací
3. Stropy
5. Krytiny střech
7. Úprava vnitřních povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
11. Dveře
13. Okna
15. Vytápění
17. Bleskosvod
19. Vnitřní kanalizace
21. Ohřev teplé vody
23. Vnitřní hygienické
vybavení
25. Ostatní
Dispozice:

popis:
betonové pasy

název:
2. Svislé konstrukce

popis:
zděné tl. 45 cm a více

železobetonové montované
pálená krytina
jednovrstvé vápenné omítky
chybí
náplňové
jednoduchá
chybí
bleskosvod
částečné odkanalizování
chybí
chybí

4. Krov, střecha
6. Klempířské konstrukce
8. Úprava vnějších povrchů
10. Schody
12. Vrata
14. Povrchy podlah
16. Elektroinstalace
18. Vnitřní vodovod
20. Vnitřní plynovod
22. Vybavení kuchyní
24. Výtahy

dřevěný vázaný
pozinkovaný plech
chybí
chybí
dřevěná
cementový potěr
světelná
ocelové trubky, jen studená
chybí
chybí
chybí

chybí

26. Instalační pref. jádra

chybí

Jedná se o výkrmnu vepřů. Přízemní zděná stavba se sedlovou střechou, střešní krytina z tašky pálené. V
objektu jsou boxe pro vepře.
Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka a byla postavena v 60-tých letech min. století. Do budovy je
zavedena přípojka elektřiny a vody, která je však jiného vlastníka a v objektu nejsou měřiče na spotřebu
elektřiny ani vody.
Projektová dokumentace není k objektu dochována.
2
Zastavěná plocha stavby činí 1273m .
V současné době není objekt využíván.
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hlavní stavba č. 4:
počet podlaží PP/NP
zastavěná plocha 1NP:
obestavěný prostor:
celková užitná plocha:
stáří původní / další životnost:
opotřebení celkové:
rozestavěnost / popis:
technický stav stavby:
vytápění:
typ konstrukce domu:
rekonstrukce celková/dílčí v roce:
provedené dílčí rekonstrukce:
nemovitost je běžně užívána:
Seznam podlaží
Název místnosti
Nadzemní část
Chlévy

Zemědělská stavba - vepřín č.2A
0

1
2

1 043 m
3
6 675 m
2
886m
53

27
66 %
100 %
Dobře udržovaná

Zděná (cihlová, skelet s masivní cihlovou vyzdívkou)

ano

ne

Zastavěná plocha
Užitná plocha podlaží
Podlahová plocha
Koeficient
Užitná plocha
2
2
1 043,00 m
886,00 m
2
2
886,00 m
1,00
886,00 m

Konstrukce a vybavení:
název:
1. Základy včetně zemních
prací
3. Stropy
5. Krytiny střech
7. Úprava vnitřních povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
11. Dveře
13. Okna
15. Vytápění
17. Bleskosvod
19. Vnitřní kanalizace
21. Ohřev teplé vody
23. Vnitřní hygienické
vybavení
25. Ostatní
Dispozice:

popis:
betonové pasy

název:
2. Svislé konstrukce

popis:
zděné tl. 45 cm a více

železobetonové montované
pálená taška
jednovrstvé vápenné omítky
chybí
náplňové
jednoduchá
chybí
bleskosvod
částečné odkanalizování
chybí
chybí

4. Krov, střecha
6. Klempířské konstrukce
8. Úprava vnějších povrchů
10. Schody
12. Vrata
14. Povrchy podlah
16. Elektroinstalace
18. Vnitřní vodovod
20. Vnitřní plynovod
22. Vybavení kuchyní
24. Výtahy

dřevěný vázaný
pozinkovaný plech
vápenné dvouvrstvé omítky
chybí
kovová
cementový potěr
světelná
ocelové trubky
chybí
chybí
chybí

chybí

26. Instalační pref. jádra

chybí

Jedná se o výkrmnu vepřů. Přízemní zděná stavba se sedlovou střechou, střešní krytina z tašky pálené. V
objektu jsou boxe pro vepře.
Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka a byla postavena v 60-tých letech min. století. Do budovy je
zavedena přípojka elektřiny a vody, která je však jiného vlastníka a v objektu nejsou měřiče na spotřebu
elektřiny ani vody.
Projektová dokumentace není k objektu dochována.
2
Zastavěná plocha stavby činí 1043m .
V současné době není objekt využíván.

Pozemky:

stávající stav

pozemek:
Parc.č.434/10, 434/83, 434/11, 434/84,
434/85, 434/86, 434/87, 434/88, 434/89,
434/12, 434/91, 434/90, 434/97, 434/98,
434/100, 434/96, 434/99, 434/14.

Zastavěná plocha a nádvoří.
Popis: Pozemky nejsou ve vlastnictví vlastníka staveb. Oceňované
zemědělské stavby se nacházejí na pozemcích jiných vlastníků, které tvoří
fyzické i právnické osoby.
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Město
2 898
Počet obyvatel:
Poloha v obci:
Okrajová část - ostatní
Poloha vzhledem k užívání:
výborná
dobrá
neutrální
nevhodná
Okolí nemovitosti:
bytová zóna
průmyslová zóna
nákupní zóna
ostatní
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):
MHD
železnice
autobus
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):
dálnice / silnice I. třídy
silnice II. třídy
Místopis:
Městečko Morkovice - Slížany je součástí okresu Kroměříž a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s
rozšířenou působností je rovněž okresní město Kroměříž. Obec Morkovice - Slížany se rozkládá asi šestnáct
kilometrů jihozápadně od Kroměříže. Morkovice - Slížany se dále dělí na dvě části, konkrétně to jsou:
Morkovice a Slížany.
V obci je mateřská škola a základní škola vyššího stupně. Pro využití volného času je v obci k dispozici
koupaliště, sportovní hriště, stadion a další sportoviště. V obci Morkovice - Slížany májí lékařskou ordinaci
dva praktičtí doktoři a dva stomatologové. Kromě toho je zde umístěn i domov s pečovatelskou službou. Z
další občanské vybavenosti je zde městský úřad se stavebním úřadem, policejní stanice, poštovní úřad,
kostel. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Veřejná doprava je
zajišťována autobusem. Nájezd na dálnici D1 je do 10-ti km u obce Ivanovice na Hané nebo u obce Mořice.

Rizika:
Ostatní finanční / právní omezení
Na LV č.1856 pro k.ú.Slížany je zapsáno omezení vlastnického práva v rozsahu: exekuční příkaz k
prodeji nemovitosti, nařízení exekuce, rozhodnutí o úpadku, zástavní právo exekutorské, zástavní právo
smluvní, zástavní právo soudcovské, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu.
Popis /
dispozice:

Původní vrátnice při vjezdu do zemědělského areálu s vážným zařízením. Přízemní zděná stavba se
sedlovou střechou a přístřeškem, střešní krytina z tašky pálené. V objektu je vstupní chodba, 2 kanceláře,
schodiště na půdu a WC s umyvadlem.
Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka a byla postavena v 60-tých letech min. století. Vytápění je lokálními
topidly na tuhá paliva, přípojka elektřiny a vody je jiného vlastníka a v objektu nejsou měřiče na spotřebu
elektřiny ani vody.
Projektová dokumentace není k objektu dochována.
2
Zastavěná plocha stavby je 82m .
V současné době je objekt využíván jako odpočinkové stanoviště pro pracovníky zem. areálu.

Vztah nemovitosti ke KN
Nemovitost / jednotka je řádně zapsána v KN:
Stav rozestavěné stavby / jednotky umožňuje z právního hlediska podpis zástavní smlouvy:

ano
ano

ne
ne

Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty
Jedná se o stavby na pozemcích jiných vlastníků (fyzické i právnické osoby) a jsou napojeny na přípojky elektřiny a vody
jiných vlastníků; na příslušném LV je zapsáno omezení vlastnického práva. Jedná se tak o nemovitosti s komplikovanými
právními vztahy. Budovy č.1A a č.2A jsou uzpůsobené pouze pro velkochov vepřů a jejich případné využití pro jiný
účel způsobí vyvolané investice

Podklady / přílohy
Výpis z katastru nemovitostí pro LV č.1856 ze dne 5.6.2013 - informativní.
Snímek katastrální mapy ze dne 10.5.2013.
Fotodokumentace nemovitosti.
Mapa oblasti.
Objednávka č.j.001/2013-A ze dne 15.4.2013 od fy. Eurodražby.CZ a.s.
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počet stran A4 v příloze
1
1
1
1
1

Porovnávací hodnota
Lokalita

Užitná
plocha

Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient
celkový

Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc
m2
m2
Počenice

405,00

2 460

Kč/m2

Kč
1 870 000

KC

4 617

0,19

Upravená cena
Foto
Kč/m2
879

2

K prodeji zemědělská usedlost o celkové ploše pozemků 2460m . Dům má obytnou část,
kde již byla započata rekonstrukce a výstavba podkroví, rozsáhlé prostory které jsou nyní
využívaný jako truhlářská dílna. Inženýrské sítě zapojeny, na pozemku vlastní studna.
Pozemek udržovaný a celý oplocený. Vhodné pro bydlení a podnikání. Možnost chovu
domácích zvířat, koní atd.
K1 Zdroj ceny - Nabídka RK.

0,85

K2 Velikosti objektu K3 Poloha -

1,00
1,00

K4 Provedení a vybavení - Přívod elektřiny a vody jiného vlastníka.
K5 Celkový stav - Horší.
K6 Vliv pozemku - Pozemek jiného vlastníka.

0,70
0,80
0,50
0,80

K7 Úvaha zpracovatele ocenění - Komplikované právní vztahy.
Chvalnov

668,00

4 461

3 600 000

5 389

0,17

898

K prodeji rozsáhlou zemědělskou usedlost v obci Chvalnov. Jedná se o objekt o celkové
ploše 45.400 m2, složený z hlavní budovy po rekonstrukci, kravína, vepřína a přiléhajících
pozemků. Budovy jsou izolované a uvnitř po rekonstrukci. Rozvod plynu, vody a elektriky.
Nová střecha a plastová okna.
K1 Zdroj ceny - Nabídka RK.
K2 Velikosti objektu -

0,85
1,00

K3 Poloha K4 Provedení a vybavení - Přívod elektřiny a vody jiného vlastníka.
K5 Celkový stav - Horší.

1,00
0,70
0,70

K6 Vliv pozemku - Pozemek jiného vlastníka.
K7 Úvaha zpracovatele ocenění - Komplikované právní vztahy.

0,50
0,80

Pravčice

200,00

827

500 000

2 500

0,27

680

Prodej objektu v obci Pravčice vhodného k podnikání nebo ke spojení podnikání s
bydlením, nacházejícího se v centru obce. V budově o zastavěné ploše 240 m2 je
zavedena elektřina a plyn. K domu přináleží pozemek o výměře 587 m2, celková plocha
pozemku je 827 m2. Objekt je vhodný pro drobné podnikání, skladové prostory. Výhodou je
blízkost nájezdu na dálnici D1.
K1 Zdroj ceny - Nabídka RK

0,85

K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení - Přívod elektřiny a vody jiného vlastníka.

1,00
1,00
0,80

K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku - Pozemek jiného vlastníka.

1,00
0,50

K7 Úvaha zpracovatele ocenění - Komplikované právní vztahy.
Skavsko.

2 760,00

6 468

0,80

1 400 000

507

0,95

Předmětem prodeje je zemědělský areál, který tvoří uzavřený celek budov a pozemků s
příjezdem po veřejných místních komunikacích. Sestává z několika objektů původně
užívaných jako rodinné domy – č. p. 518, č. p. 519, č. p. 520, č. p. 236 a několika
zemědělských staveb určených pro chov dobytka a skladování – stodola, odchovna
mladého dobytka, teletník, kravín, sýpka, ocelokolna, kolna. Areál se nachází jižně od
Morkovic v samostatné části města zvané „Skavsko“, při komunikaci z Morkovic směrem na
Koryčany mezi obcemi Morkovice a Litenčice. V místě je možnost napojení pouze na
veřejný rozvod elektřiny. Nemovitosti je dle využití nutné rekonstruovat. Dispozice: Celková
výměra pozemků 6.468 m2, zastavěná plocha budov 3.250 m2 Stavby: 3 x rodinný domek
s dispozicí 2+1, historicky sloužící pro stálé zaměstnance. 1 x rodinný domek s dispozicí
6+1, sloužil pro ubytování sezónních zaměstnanců. Stodola: zastavěná plocha 536 m2,
Odchovna mladého dobytka: zastavěná plocha 342 m2 Chlév - teletník: 321 m2, Kravín:
667 m2, Ocelokolna: 332 m2.
K1 Zdroj ceny - Nabídka RK.
K2 Velikosti objektu K3 Poloha -

0,95
1,00
1,00
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482

K4 Provedení a vybavení -

1,00

K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku -

1,00
1,00

K7 Úvaha zpracovatele ocenění Rajnochovice

1,00

466,00

549

350 000

751

0,95

713

Rozlehlý areál - bývalá zemědělská budova - kravín. Lze jej využít jako výrobní či
skladovací prostory. Plocha celkem 549 m2. Objekt vyžaduje rekonstrukci.
K1 Zdroj ceny - Nabídka RK.
K2 Velikosti objektu -

0,95
1,00

K3 Poloha K4 Provedení a vybavení -

1,00
1,00

K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění -

1,00
1,00
1,00

Stanovená jednotková cena
Celková užitná plocha oceňované nemovitosti
Porovnávací hodnota

Zdůvodnění
obvyklé ceny:
(vč. komentáře ke
kupní ceně)

500 Kč/m
2
2 696 m
1 350 000 Kč

2

Klady nemovitosti:
- Oceňované nemovitosti se nacházejí v zemědělském areálu v zastavěné části obce
Morkovice - Slížany.
- Zemědělské stavby svým technickým stavem vyhovují pro způsob užívání pro které byly postaveny.
Zápory nemovitosti:
- Budovy č.1A a č.2A jsou uzpůsobené pouze pro velkochov vepřů a jejich případné využití pro jiný
účel způsobí vyvolané investice.
- Jedná se o stavby, které se nacházejí na pozemcích jiných vlastníků (fyzické i právnické osoby).
- Stavby jsou napojeny na přípojky elektřiny a vody, které jsou ve vlastnictví jiných vlastníků.
- Stavby jsou přístupny pouze přes pozemky jiných vlastníků.
- Na LV č.1856 pro kat. území Slížany je zapsáno omezení vlastnického práva - komplikované
právní vztahy.
Stanovení obvyklé ceny:
Obvyklou cenu oceňovaných nemovitostí stanovuji s ohledem na její klady a zápory a na
porovnávací hodnotu ve výši 1 350 000,-Kč.

Koncesní listina: Koncesní listina:
Koncesní listina vydaná fyzické osobě Městským úřadem Přerov - Obecní živnostenský úřad,
č.j.ŽÚ - 5183/05/Kd, ev.č.380802-20396-00, dne 18.4.2005 na předmět podnikání: Oceňování
majetku.
Certifikát odhadce nemovitostí QON:
Ev.č. 1830/11, dat. udělení dne 6.6.2012, platnost certifikátu do 6.6.2017.
Certifikační orgán č.3022 (akreditováno u ČIA) – Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha.
Prohlašuji, že při zpracování odhadu jsem osobou nezávislou.

Z NALE C K Á DO LO Ž KA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný
rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.5.1990,
č.j.Spr.2224/90 pro základní obor ekonomika, pro odvětví
ceny a odhady nemovitostí, strojů a strojního zařízení.
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 33/2013
znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle
připojené likvidace na základě dokladů čís.33/2013.
Otisk kulaté pečetě

Podpis znalce
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Fotodokumentace ze dne 11.5.2013.

Objekt č.1 - vrátnice s váhou.

Objekt č.3 - vepřín.

Objekt č.2 - Hala pro skladování.

Objekt č.4 - vepřín.

Interiér vrátnice.

Interiér vepřínu č.3.
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