EURODRAŽBY.CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK
číslo 18/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti
(předmětu nedobrovolné dražby)

Předmět ocenění:

1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor

Číslo popisné:
Na pozemku parc. č.:
Pozemky parc. č.:
Ostatní stavby:
Vlastníci stavby:

58
st.179
st.179
Hospodářská stavba, domovní studna.
Jindřich Čahák, Blížkovice 58, 67155 Blížkovice, 1 / 2
Lenka Čaháková, Blížkovice 58, 67155 Blížkovice, 1 / 2
Jindřich Čahák, Blížkovice 58, 67155 Blížkovice, 1 / 2
Lenka Čaháková, Blížkovice 58, 67155 Blížkovice, 1 / 2
Městys Blížkovice
LV č.:
553
Jihomoravský
Okres:
Znojmo
Blížkovice
Část obce:
Blížkovice
Číslo orientační:

Vlastníci pozemku:
Katastrální území:
Kraj:
Obec:
Ulice:
Objednatel:

Stav ke dni / Prohlídka:
Obvyklá cena stávající:

Stávající

pan Ing. Jan Mikloško
EURODRAŽBY,CZ a.s., IČ:25023217
U Pískovny 890/1
Praha 8 - Kobylisy
tel.: 800900490
27.3.2013 / 27.3.2013

600 000 Kč

(cena dle stavu ke dni ocenění)

Poznámka:
Vypracoval:

Datum:

Objednávka č.116/2013-A ze dne 13.3.2013.
Ing. František Hás
Měrovice nad Hanou 137
751 42 Měrovice nad Hanou
6.4.2013

tel.:
+420604529836
fax.:
e-mail.: frhas@email.cz
......................................................
podpis, příp. razítko

Tento odhad obsahuje 9 stran textu včetně 7 stran příloh.

SOUHRNNÉ INFORMACE O OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI
Nemovitost: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor
Jihomoravský
Kraj:
Katastrální území: Městys Blížkovice

Obec, část obce: Blížkovice
Ulice:

stávající stav

Hlavní stavba
počet podlaží PP/NP
počet bytových jednotek / typy
zastavěná plocha 1NP:
obestavěný prostor:
podlahová plocha - obytná část
podlahová plocha - nebytová část
jednotková cena:
garáže v objektu / počet stání:
stáří původní / další životnost:
opotřebení celkové:
technický stav stavby:
vytápění:
typ konstrukce domu:
rozestavěnost:
forma užívání:
rekonstrukce celková/dílčí v roce:
provedené dílčí rekonstrukce:
nemovitost je běžně užívána:
pozemky (popis):

výměra pozemků celkem:
jednotková cena
napojení na sítě
elektro:
vodovod:
kanalizace (splašková):
plynovod
kabelová síť:
přístup po zpevněné komunikaci:
omezení a rizika
rating rizika:
Rizika:
záplavové území / rok poškození:
pojištění proti povodní / záplavě:

1
1

1
3+1
2

119 m
3
631 m
2
83 m
4 500 Kč/m

3

ano
93

30
76 %
Neudržovaná - k částečné rekonstrukci
Ústřední / etážové - tuhá paliva
Zděná (cihlová, skelet s masivní cihlovou vyzdívkou)
100 %
Bydlení

ano

ne

Stavební pozemek., Pozemek je z části zastaven rodinným domem čp.58,
hospodářskou přístavbou a domovní studní. Pozemek je oplocen a přístupný
přes domovní průjezd z veřejné zpevněné komunikace parc.č.858/2
(vlastník-Jihomoravský kraj, způsob využití-silnice, druh pozemku-ostatní
plocha). Na pozemek je přivedena přípojka elektřiny. Možnost napojení na
veřejný vodovod, zemní plyn a kanalizaci není dosud využita. Vnitřní kanalizace
je svedena do žumpy a vnitřní vodovod je napojen přes domácí vodárnu na
vlastní domovní studnu.
2
461 m
2
250 Kč/m
vlastní
veřejné

bez vlivu na OC
Ostatní finanční / právní omezení
ano ne
doporučuji

ostatní stavby s cenovým vlivem na obvyklou cenu
název
na pozemku popis
parc. č.
hospodářská 179
Zděná stavba se sedlovou
budova
střechou.
(stodola, chlév
apod.)
studna
179
Kopaná studna o hl.9m.

zahrnuto v obvyklé ceně
není nutné

OP
JC
Reprodukčníc Opotřebení
3
3
ena
[m ]
[Kč/m ]
634
2 000
1 268 000
85,00 %

41 555
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85,00 %

Věcná
hodnota
190 200

6 233

Obec
1 218
Počet obyvatel:
Budova:řadová vnitřní
Poloha v obci:
Širší centrum - zástavba RD
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:
Městys Blížkovice patří do okresu Znojmo a náleží pod Jihomoravský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou
působností je rovněž okresní město Znojmo. Obec Blížkovice se rozkládá asi dvacetčtyři kilometrů
severozápadně od Znojma. Osídlení této obce, jež se honosí titulem městys, dosahuje dle platného MLO
počtu 1218 obyvatel.
V obci je základní škola vyššího stupně a mateřská školka. Pro využití volného času je v obci k dispozici
sportovní hriště. V obci Blížkovice má ordinaci jeden praktický lékař a jeden zubař. Z další občanské
vybavenosti je zde obecní úřad, poštovní úřad, kostel, obchod, hostinec, drobné provozovny. Místní
obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Obcí prochází železnice a je zde i
železniční stanice. Katastrem obce prochází silnice I.řídy (I/38 repektove E59). Hromadná veřejná doprava
je zajišťována i pravidelnou autobusovou linkou.
Z hlediska bydlení se jedná o vesnickou lokalitu kde za vyšším vzděláním, kulturou a pracovními
příležitostmi se musí dojíždět do okolních měst.

Rizika:
Ostatní finanční / právní omezení
Na LV č.553 ze dne 4.3.2013 pro k.ú.Blížkovice je zapsáno omezení vlastnického práva:
- zástavní právo smluvní ve prospěch ČS a.s.
- nařízení exekuce
- exekuční příkaz k prodeji
Popis /
dispozice:

Řadový rodinný dům, který je částečně podsklepený a má obytné přízemí. Dům je zděný, se sedlovou
střechou a s taškovou krytinou a s domovním průjezdem. V domě je byt o velikosti 3+1 s koupelnou a s
WC. 2 pokoje jsou však neobývané a mají pouze hrubou podlahu a hrubé vnitřní omítky - používají se
nyní pouze jako skladové prostory.
Vytápění domu je teplovodní s kotlem na tuhá paliva. Teplá vody je připravována v el. boileru, který je
napojen i na ÚT. Kotelna s kotlem a boilerem je mimo obytný dům v hospodářské přístavbě. Kanalizace je
svedena do žumpy. Vnitřní vodovod je napojen na domácí vodárnu, která odebírá vodu z vlastní studny.
Elektrická instalace je 400V/230V. V kuchyni je el. sporák se sklokeramickou deskou. Na RD byla
prováděna běžná údržba.

Konstrukce a vybavení
Název
1. Základy
3. Stropy
5. Krytina
7. Vnitřní omítky
9. Vnější obklady
11. Schody
13. Okna
15. Podlahy ostatních
místností
17. Elektroinstalace
19. Rozvod vody
21. Instalace plynu
23. Vybavení kuchyně
25. Záchod

Popis
betonové pasy
dřevěné
pálená krytina
dvouvrstvé vápenné omítky
chybí
železobetonové monolitické s
běžným povrchem
dřevěná, zdvojená
keramická dlažba
světelná, třífázová
plast, studená i teplá voda
chybí
elektrický sporák se
sklokeramickou deskou
splachovací

Název
2. Zdivo
4. Střecha
6. Klempířské konstrukce
8. Fasádní omítky
10. Vnitřní obklady
12. Dveře

Popis
zděné tl. 45 cm
krov dřevěný, vázaný
pozinkovaný plech
vápenné dvouvrstvé omítky
běžné keramické obklady
hladké plné dveře

14. Podlahy obytných
místností
16. Vytápění

PVC

18. Bleskosvod
20. Zdroj teplé vody
22. Kanalizace
24. Vnitřní vybavení

chybí
bojler
žumpa
umyvadlo, vana, WC

26. Ostatní

chybí
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ústřední topení

Závady:

2 pokoje v současné době využívány jako skladové prostory neboť nejsou stavebně dokončené - hrubé
podlahy a hrubé vnitřní omítky.

Seznam podlaží
Název místnosti
sklep
sklep
přízemí
pokoj
kuchyň
koupelna
komora
veranda
WC
sklad
sklad
domovní průjezd

Zastavěná plocha
Započitatelná plocha podlaží
Podlahová plocha
Koeficient Započitatelná plocha
2
2
25,38 m
8,55 m
2
2
17,10 m
0,50
8,55 m
2
2
119,37 m
74,41 m
2
2
23,92 m
1,00
23,92 m
2
2
20,75 m
1,00
20,75 m
2
2
2,98 m
1,00
2,98 m
2
2
1,76 m
1,00
1,76 m
2
2
3,15 m
1,00
3,15 m
2
2
1,05 m
1,00
1,05 m
2
2
11,20 m
1,00
11,20 m
2
2
9,60 m
1,00
9,60 m
2
2
22,75 m
0,00
0,00 m

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

Porovnávací hodnota
Lokalita

Užitná
plocha

Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient
celkový

Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc
m2
m2

Kč

Blížkovice

600 000

98,00

170

Kč/m2

KC

6 122

1,10

Upravená cena
Foto
Kč/m2
6 717

Prodám samostatně stojící domek v obci Blížkovice - centrum - vhodný pro nekonformní
bydlení nebo podnikání. Prostorný objekt, který možno využít pro pohodlné bydlení.
Sedlová střecha skrývá prostornou půdu k možné podkrovní dostavbě. Objekt byl
komplexně rekonstruovaný v r. 1992. Má členitý půdorys se třemi vstupy na náměstí a
přilehlé uličky. Je částečně podsklepený - sklep má klenutý strop - vhodný např. pro
domácí vinárnu. Dvorek k využití na posezení nebo zimní zahradu. Hlavní část objektu
sestává z haly 50 m2, kuchyňky 10 m2 a pokoje 8 m2. Dvorek cca 40 m2 a sklep 60 m2.
Objekt je vytápěn ÚT na kotel TP s možností napojení na zemní plyn.
K1 Zdroj ceny - Nabídka.

0,95

K2 Velikosti objektu - Menší.
K3 Poloha -

1,05
1,00

K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku - Malý pozemek.

1,00
1,00
1,10

K7 Úvaha zpracovatele ocenění Grešlovo Mýto

120,00

1,00
200

937 000

7 808

0,95

K prodeji RD se dvorkem v Grešlovém Mýtě. RD je koncový, řadový ve vesnici 19 km od
Znojma a 10 km od Moravských Budějovic. Jedná se o přízemní rodinný dům s možností
rozšíření do podkroví, s garáží, dílnou, sklepem a prostorným dvorkem. Dům je
dispozičně 4+1, je napojený na IS. Nemovitost je po rekonstrukci, nová kuchyň, podlahy,
plastová okna, koupelna. Topení na tuhá paliva, plyn je před domem. Dům je k dispozici
po vzájemné dohodě
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 -

1,00
1,00

K7 Úvaha zpracovatele ocenění -

1,00
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7 418

Ctidružice

120,00

1 338

950 000

7 917

0,95

7 521

Jedná se o prodej rodinného domu, umístěného v klidné části Ctidružic, obce rozkládající
se asi dvacetjedna kilometrů severozápadně od Znojma. Dům je umístěný v nepravidelné
řadové zástavbě, je nepodsklepený, se sedlovou střechou, dispozice 4+1. Vstup do domu
přes menší, uzavřený dvůr. Obytná část domu sestává ze dvou nadzemních podlaží. V
prvním NP se nachází vstupní veranda, kuchyně, obývací pokoj, špajz, koupelna s vanou
a WC. Ve druhém NP jsou tři obytné místnosti, komora a vstup na půdu. Ve dvoře se
nachází menší, zděná dílna a v zadní části domu je hospodářská místnost se sklípkem.
Dům je napojen na elektřinu, obecní vodu a plyn. Odpad je sveden do jímky. Vytápění
zajišťuje plynový kotel s radiátory. Vodu ohřívá elektrický bojler. Součástí prodeje je i
garáž o výměře 19 m2 (nachází se přímo naproti domu, přes cestu) a také zahrada o
výměře 1186 m2. Zahrada se nachází asi 50 metrů od domu, je oplocená, částečně
zatravněná, částečně osázená. V zadní části se nachází menší dřevěná bouda na nářadí.
Nemovitost je ve výborném stavu.
K1 Zdroj ceny - Nabídka RK.
K2 Velikosti objektu -

0,95
1,00

K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav -

1,00
1,00
1,00

K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění -

1,00
1,00

Variační koeficient před úpravami:
11,28 %
Průměrná cena
Stanovená jednotková cena
Celková užitná plocha oceňované nemovitosti
Porovnávací hodnota

Variační koeficient po úpravách:

4,95 %
2
7 219 Kč/m
2
7 232 Kč/m
2
83 m
600 000 Kč

Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty
Dobrý přístup do objektu z veřejné cesty a dostatečně velký pozemek.
2

Stanovení standardní jednotkové ceny za m započitatelné plochy
Obvyklá cena:
Hodnota garáží, garážových a parkovacích stání:
Podíl venkovních úprav a ostatních staveb na obvyklé ceně:
Obvyklá cena pozemků:
Upravená obvyklá cena:
Započitatelná plocha:
Jednotková cena započitatelné plochy:
Podklady / přílohy
Výpis z katastru nemovitostí pro LV č.553 ze dne 4.3.2013.
Snímek katastrální mapy ze dne 6.4.2013.
Fotodokumentace nemovitosti.
Mapa oblasti.
Objednávka č.j.116/2013-A ze dne 13.3.2013.
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600 000
0
8,00 %

48 000
115 250
436 750
83
5 264

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
2
m
2
Kč/m

počet stran A4 v příloze
3
1
1
1
1

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

Klady nemovitosti:
- klidná lokalita v městysu Blížkovice, která má základní občanské vybavení a je vzdálena od
okresního města Znojma 24 km
- rodinný dům je napojitelný na dostupné inženýrské sítě v obci, tj.elektřinu, vodovod, kanalizace s
ČOV a zemní plyn
- rodinný dům je o 1b.j. (3+1) a má dostatečné zázemí spočívající ve dvoře s hospodářským
stavením a s domovní studnou
Zápory nemovitosti:
- v domě jsou 2 pokoje v hrubém stavebním stavu a jsou tak vodné pouze pro skladování
- RD s běžnou údržbou, který již zcela nevyhovuje současným požadavkům jak z hlediska vnitřní
dispozice tak z hlediska energetických úspor
- RD není napojen na všechny dostupné inženýrské sítě nacházející se v obci
- na LV č.553 pro kat. území Městys Blížkovice je zapsáno omezení vlastnického práva –
komplikované právní vztahy
Stanovení obvyklé ceny:
Obvyklou cenu stanovuji s ohledem na porovnávací hodnotu ve výši 600 000,-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.

Elektronicky odesláno: Příjemce: ČMMS

e-mail:

Počet souborů: 9

Z NALE C K Á D O 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 18/2013
znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle
připojené likvidace na základě dokladů čís.18/2013.
Otisk kulaté pečetě

Podpis znalce
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Fotodokumentace ze dne 27.3.2013.

Pohled na RD z ulice.

Dvorní pohled na RD.

Kuchyně.

Obytná místnost.

WC.

Koupelna.
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