EURODRAŽBY.CZ a.s.
U Pískovny č.p. 890 č.o. 1
182 00 Praha 8
ČESKÁ REPUBLIKA

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2687/ 2013
Typ nemovitosti
Účel ocenění

Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání
v současném stavu
dražba nedobrovolná č.j. 477/2012-D

Předmět ocenění
Bytová jednotka č. 1969/23, LV č. 11540, s podílem na společných částech domu a pozemku 588/15939
na pozemcích:
pozemek parc.č. 2874/3, LV č. 9898
Adresa
Kraj
Karlovarský kraj
Kat. území
Sokolov
Část obce dle LV
Sokolov

Město
Ulice

Sokolov
Spartakiádní

Počet obyvatel 24111
č.p.
1969

Objednatel
EURODRAŽBY.CZ a.s.
U Pískovny č.p. 890 č.o. 1
182 00 Praha 8
ČESKÁ REPUBLIKA
Vlastnictví
Bytová jednotka

Tel.
E-mail
IČ
DIČ
Kubková Michaela - Sokolov, Mánesova 1667, ČESKÁ REPUBLIKA,
RČ 875320/1930

Zpracováno pro

EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 ,

Vypracoval
Licence číslo

Chmelíková Eva
Lidická 51
360 20 Karlovy Vary
email: echmelik@seznam.cz

0511

25023217

Počet stran textu 1
Obvyklá cena - současný stav
Započitatelná podl. plocha

Dne
Ke dni
Prohlídka dne

tel: 777 118933
Počet stran příloh

59.32 m2

19.3.2013
19.3.2013
19.3.2013

3

8 500 Kč/m2

498 288 Kč

500 000 Kč
pětsettisíc Kč

Obvyklá cena - současný stav

Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti
Velmi dobrá poloha na okraji centra města , byt s řádnou údržbou
Záporné stránky : stavba domu bez vnější tepelné izolace , vysokopodlažní objekt s velkým počtem jednotek
Vyhodnocení rizik
jednotka je zapsána na LV, byl předložen aktuální originál LV (údaje na něm uvedené souhlasí se skutečným
ANO
stavem)
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ANO
ANO
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

k jednotce je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup
jednotka je prosta věcných břemen a jiných omezení, která podmiňují vhodnost zástavy, např. - břemeno
doživotního užívání, nájemní smlouvy na dobu určitou a předkupní práva
jednotka je prosta jakýchkoliv dalších omezení, např. - zástavní právo, exekuce, apod.
Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Praha 1 099EX2664/2011 13 ze dne 21.11.2011.
nemovitost nevykazuje zjevné technické závady, které ovlivňují její životnost
jednotka je určena výhradně k bydlení
jednotka je zkolaudována
jednotka je dokončena
jednotka je užívána v souladu s právním stavem
nemovitost se nenachází v území, které bylo v minulosti zaplaveno
stavba je umístěna na vlastním pozemku
zpracovatel ocenění je odhadcem EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8

REET:
Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu
Aktuální nabývací titul nebyl předložen.
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ANO

Podklady
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 11540, vyhotovil dálkovým přístupem Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální
pracoviště Sokolov 9.10.2012.
Snímek kat. mapy pro k.ú. Sokolov.
Provedení odhadu předmětu nedobrovolné dražby Č. j: 477/2012-D, vyhotovil EURODRAŽBY.CZ a.s 5.3.2013.
Datum předání kompletních podkladů 19.3.2013
Přílohy
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 11540, vyhotovil dálkovým přístupem Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální
pracoviště Sokolov 9.10.2012.
Snímek kat. mapy pro k.ú. Sokolov.
Provedení odhadu předmětu nedobrovolné dražby Č. j: 477/2012-D, vyhotovil EURODRAŽBY.CZ a.s 5.3.2013.
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Místopis
Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu
Město Sokolov významným městem regionu , ve městě jsou veškeré služby , úřady , nemocnice , zdravotní střediska ,
železniční stanice, kino , střední školství , plná obchodní síť .
Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, ...
Umístění v obci
okrajová část obce
Okolní zástavba obytná zástavba
Dojezdová vzdálenost do správního centra (Krajské město)
km
Objekt je situovaný na sídlišti „ Vítězná „ v ul. Spartakiádní , zástavba typovými obytnými domy , zástavba z let 1980 1990, z pohledu lokality bytového domu průměrná lokalita - dětské hřiště ,výhled do krajiny z oken bytu . V lokalitě
základní a mateřská škola , obchodní centrum . MHD - zastávka 50 m. Přístup k domu z městské zpevněné komunikace ,
dále přes chodník . Přístupové cesty ve vlastnictví Města Sokolova .
Informace o nemovitosti
Bytová jednotka č. 1969/23 situována v domě bytovém typovém typ T08B výškový panelový objekt ( krabicový
montovaný systém ) plochá střecha , dům č.p. 1969 .
Infrastruktura :
Pozemek je napojen na veřejný vodovodní řad , kanalizační řad , je veřejná přípojka el. energie , plynovodní řad .
Přístup k domu z veřejné zpevněné městské komunikace .
Technické provedení a vybavení :
Objekt vysokopodlažní , podsklepený ( 1 PP), 8 nadzemní podlaží. Konstrukce domu - montovaný objekt z
prefabrikovaných dílců , svařovaný krabicový systém s příčnými nosnými zdmi v modulové síti 360 cm. Svislé konstrukce
z ŽB a keramzitbetonových panelů , stropní konstrukce rovněž z ŽB prefabrikátů, základy z prefa dílů , schodiště
kompletizované ŽB s povrchovou úpravou broušené teraco . Fasáda s přiznanými spárami bez tepelné izolace . Střecha
plochá s vnitřním spádem pro dešťovou kanalizaci , krytina střechy z těžké svařované lepenky , klempířské konstrukce (
lemování , parapety ) z pozinkovaného plechu opatřená nátěrem.V domě je nainstalován osobní výtah , kabelová televize
, požární hydranty . V domě je proveden rozvod teplé a studené vody , kanalizace od všech zařizovacích předmětů ,
rozvod plynovodu.Objekt napojen na veškeré inženýrské sítě včetně plynu . Objekt byl dán do trvalého užívání v roce
1990 .
1.
kočárkárna , sušárna , sklepy k jednotlivým bytům , garáže
1.-8 NP - bytové jednotky
Technický stav domu :
Objekt v průměrné, technickém stavu . Výměna rozvodů vody a kanalizace , oprava střechy .
Hodnocení jednotky č. 23
Jednotka : dispozičně 1+ 2 I.K. situována v 8. nadzemním podlaží , sklep - drátěná kóje .
Vnitřní omítky z aktivovaného štuku , dveře dřevěné lakované osazené do ocelových zárubní , okna plastová zdvojená ,
podlahy obytných místností PVC , v kuchyni ,chodbě a koupelně keramická dlažba .Vytápění centrální dálkové, zdroj
teplé vody z centrální výtopny. Hygienické zařízení v instalační betonové buňce , keramický obklad , kovová vana ,
umyvadlo a WC combi. V kuchyni je osazena kuchyňská linka , plynový sporák , digestoř. V předsíni jsou vestavěné
skříně. , rozvod domácího telefonu .
Technický stav :
Jednotka v původním technickém stavu z roku 1979 kromě výměny oken .
Nákladová hodnota :
ZC : 8 020 , K1-1.037 ,Ki – 2.131 ,K5-1.1 K4-1
ZC= 8 020 * 1.037*1,*1.1*2.131 = 19 495, Kč
Reprodukční cena : 73.64* 19 495, = 1 435 631,- Kč
Opotřebení :
Celková životnost : 80 roků , stáří : 25 roků
Opotřebení : 25/80* 100 = 31.25 % = 448 634, Kč
Nákladová hodnota : 1 435 631,- Kč - 448 634, Kč = 986 997,Zaokrouhleno : 987 000,- Kč
Výsledná cena nákladová : 987 000,- Kč

Přístup a příjezd k nemovitostem
přímo z veřejné komunikace parc.č. 2846/1 ve vlastnictví obce.
Přístupová komunikace
Přístup a příjezd k nemovitostem je po nezpevněné komunikaci.
Popis nemovitosti
Byt se nachází v 8.NP
Velikost bytu
2+1
Počet koupelen

Počet NP domu celkem
Výtah
1

8
Ano

Počet podlaží bytu
Orientace oken
Počet kuchyní
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1
1

Vybavení koupelny
vana, umyvadlo

Vybavení kuchyně
kuchyňská linka, sporák plynový, trouba

Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny

Ne

Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny

Počet samostatných WC

1

Bytová jednotka je v současném stavu běžně uživatelná a obyvatelná
Technický stav
Technický stav domu
Průměrný
Objekt vysokopodlažní , podsklepený ( 1 PP), 8 nadzemní podlaží. Konstrukce domu - montovaný objekt z
prefabrikovaných dílců , svařovaný krabicový systém s příčnými nosnými zdmi v modulové síti 360 cm. Svislé konstrukce
z ŽB a keramzitbetonových panelů , stropní konstrukce rovněž z ŽB prefabrikátů, základy z prefa dílů , schodiště
kompletizované ŽB s povrchovou úpravou broušené teraco . Fasáda s přiznanými spárami bez tepelné izolace . Střecha
plochá s vnitřním spádem pro dešťovou kanalizaci , krytina střechy z těžké svařované lepenky , klempířské konstrukce (
lemování , parapety ) z pozinkovaného plechu opatřená nátěrem.V domě je nainstalován osobní výtah , kabelová televize
, požární hydranty . V domě je proveden rozvod teplé a studené vody , kanalizace od všech zařizovacích předmětů ,
rozvod plynovodu.Objekt napojen na veškeré inženýrské sítě včetně plynu . Objekt byl dán do trvalého užívání v roce
1990 .
1.
kočárkárna , sušárna , sklepy k jednotlivým bytům , garáže
1.-8 NP - bytové jednotky
Výměna rozvodů vody a kanalizace , oprava střechy .
Technický stav jednotky Průměrný
Hodnocení jednotky č. 23
Jednotka : dispozičně 1+ 2 I.K. situována v 8. nadzemním podlaží , sklep - drátěná kóje .
Vnitřní omítky z aktivovaného štuku , dveře dřevěné lakované osazené do ocelových zárubní , okna plastová zdvojená ,
podlahy obytných místností PVC , v kuchyni ,chodbě a koupelně keramická dlažba .Vytápění centrální dálkové, zdroj
teplé vody z centrální výtopny. Hygienické zařízení v instalační betonové buňce , keramický obklad , kovová vana ,
umyvadlo a WC combi. V kuchyni je osazena kuchyňská linka , plynový sporák , digestoř. V předsíni jsou vestavěné
skříně. , rozvod domácího telefonu .
Technický stav :
Jednotka v původním technickém stavu z roku 1979 kromě výměny oken .
Nákladová metoda výpočet :
Nákladová hodnota :
ZC : 8 020 , K1-1.037 ,Ki – 2.131 ,K5-1.1 K4-1
ZC= 8 020 * 1.037*1,*1.1*2.131 = 19 495, Kč
Reprodukční cena : 58.30* 19 495, = 1 136 558,- Kč
Opotřebení :
Celková životnost : 80 roků , stáří : 23 roků
Opotřebení : 23/80* 100 = 28.75% % = 806 956,- Kč
Výsledná cena nákladová : 807 000,- Kč

Minulé rekonstrukce
Konstrukce
Okna

Rozsah
100%

Popis provedení budovy / jednotky
Konstrukce
Provedení
základy
z armovaného betonu
svislé nosné
konstrukce
krov
obvodové stěny z
vnitřní úpr. stěn
okna
podlahy obytných
místn.
vytápění
rozvod vody
zdroj teplé vody

železobetonový montovaný skelet

Rok provedení
2011

Konstrukce
izolace proti zemní
vlhkosti
stropy

plochá střecha
střešní krytina
železobetonového sendvič. panelu v vnější úpr. povrchů
tl. do 25 cm
vápenná omítka štuková
schodiště
plastová s dvojsklem
dveře
PVC
podlahy nebytových
místn.
centrální dálkové
elektro
studené a teplé
rozvod plynu
centrální dálková výtopna
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Provedení
s izolací vodorovnou i svislou
betonové montované
svařovaná lepenka
omítka vápenná hladká
betonové se stupni keramickými
hladké lakované
teracová dlažba
světelný a motorový rozvod
je proveden

1.NP bytu - výčet místností
předsíň
kuchyně
pokoj
pokoj
koupelna
WC

plocha
m2
m2
m2
m2
m2
m2

koeficient KZp
započit. plocha
1.0
9.65 m2
1.0
11.14 m2
1.0
14.04 m2
1.0
20.19 m2
1.0
2.58 m2
1.0
0.92 m2

58.52 m2
1.6 m
2

58.52 m2
0.80 m
2

9.65
11.14
14.04
20.19
2.58
0.92

Součet ploch za podlaží
Sklepní koje
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0.5

Srovnávací metoda
1. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: www.sreality.cz, datum změny inzerátu 19.3.2013
Konstrukční provedení
Stavba montovaná
Byt se nachází v 7.NP
Počet NP domu celkem
8
Počet podlaží bytu 1
Velikost bytu
2+1
Výtah
Ano
Podlahová plocha
58.0
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena

670 000 Kč
15 %
570 000 Kč

m2
11 600 Kč/m2
9 800 Kč/m2

Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Byt 2+1, 58 m2, v 7.patře panelového domu. Zděné jádro, plastová okna, mnichovské omítky, plovoucí podlahy v
pokojích, lodžie v mezipatře k dispozici.
Srovnání a oceňovanou nemovitostí: lokalita, podlahová plocha a dispoice totožná, celkový stav bytu původní, tedy horší.

2. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: www.sreality.cz, datum změny inzerátu 6.2.2013
Konstrukční provedení
Stavba montovaná
Byt se nachází v 3.NP
Počet NP domu celkem
8
Počet podlaží bytu 1
Velikost bytu
2+1
Výtah
Ano
Podlahová plocha
68.0
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena

610 000 Kč
15 %
519 000 Kč

m2
9 000 Kč/m2
7 600 Kč/m2

Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Družstevní byt velikosti 2+1 s balkónem, který se nachází ve třetím patře panelového domu s výtahem v ulici Atletická v
Sokolově. Byt je v původním, ale zachovalém stavu. Anuita je doplacená, byt lze převést do osobního vlastnictví.
Srovnání a oceňovanou nemovitostí:
byt se nachází v obdobné lokalitě, má stejnou dispozici a přibližně stejnou podlahovou plochu, celkový stav bytu taktéž
původní. Jiná forma vlastnictví.

3. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: www.sreality.cz, datum změny inzerátu 3.3.2013
Konstrukční provedení
Stavba montovaná
Byt se nachází v 8.NP
Počet NP domu celkem
8
Počet podlaží bytu 1
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Velikost bytu

2+1

Výtah

Ano

Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena

Podlahová plocha

m2

60.0

9 800 Kč/m2

590 000 Kč
15 %
502 000 Kč

8 400 Kč/m2

Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Byt 2+1 o celkové výměře 59,77m2 ve vyhledávané lokalitě města Sokolova, nedaleko centra (cca 5 min chůze). Celý
dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí: zateplení, nová fasáda, stoupačky i odpady v plastu. V celém bytě jsou nová plastová
okna, jinak je v původním, ale velmi udržovaném stavu. Podlahovou krytinu tvoří PVC, v ložnici a obývacím pokoji jsou
koberce. Každý pokoj má svůj samostatný vchod. V prostorné předsíni je umístěna vestavěná skříň. V místě je veškerá
občanská vybavenost.
Srovnání a oceňovanou nemovitostí:
obdobná lokalita, totožná dispozice, stejná podlahová plocha, celkový stav bytu původní taktéž původní, i okna původní.

Vyhodnocení srovnávací metody
Rozpětí redukovaných cen
Stanovená cena za 1m2 v oceňované nemovitosti

Vypracoval
Licence číslo
0511

7 600 - 9 800 Kč/m2

Chmelíková Eva
Lidická 51
360 20 Karlovy Vary

502 000 - 570 000 Kč
8 500 Kč/m2

podpis

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím
Krajského soudu v Plzni, ze dne 2.11.1994 č.j. Spr.1561/94
pro základní obor EKONOMIKA pro odvětví ceny a odhady,
specializace odhady nemov.
Znalecký úkon je zapsán pod poř. čís. 2687/2013.znaleckého
deníku.
Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené
likvidace na základě dokladů čís.
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Fotodokumentace

kuchyň

koupelna

pokoj

chodba
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Fotodokumentace - mapy
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pro
Michaela Kubková
Spartakiádní 1969
356 01 Sokolov
Praha, 05.03.2013

Č. j: 477/2012-D
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VĚC: PROVEDENÍ ODHADU PŘEDMĚTU NEDOBROVOLNÉ DRAŽBY

EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8, zapsaná u MS v Praze, oddíl B,
vložka 11941, IČ: 25023217, číslo koncese: 351000-52800, byl jako “dražebník” pověřen
provedením nedobrovolné dražby.
Dražena má být:

•

Bytová jednotka č. 1969/23 zapsaná na listu vlastnictví č. 11540, v budově č.p. 1969,
zapsané na LV č. 9898, stojící na parcele č. 2874/3, zapsané na LV č. 9898.
Se spoluvlastnickým podílem o velikosti 588/15939 na společných částech bytového domu
č.p. 1969, zapsaného na LV č. 9898
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 588/15939 na parcele č. 2874/3 o výměře 293
m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 9898.
To vše v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, okres Sokolov, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov.

S pozdravem

……………………
EURODRAŽBY.CZ a.s.
U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
(dražebník)
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