ZNALECKÝ POSUDEK
č. 3930-53/2014
O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226,
pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 1151m2, vše v obci a k.ú.Polná, část obce Polná, v KN zapsáno
na LV č.1724, včetně 1/3 podílu k pozemku p.č.549/36 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 386m2, též v obci a
k.ú.Polná, část obce Polná, v KN zapsáno na LV č.1558

Objednatel znaleckého posudku:

EURODRAŽBY.CZ a.s.
Čimícká 780/61
18100 Praha 8

Účel znaleckého posudku:

Stanovení obvyklé ceny jako podklad pro konání nedobrovolné dražby

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č.
296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb., podle stavu ke dni 21.5.2014 znalecký
posudek vypracoval:
Ing. Jiří Novák
Antonína Dvořáka 4836
533 41 Lázně Bohdaneč
telefon: 466924117 či 603509434
e-mail: novak.bohdanec@tiscali.cz

Znalecký posudek obsahuje 5 stran textu včetně titulního listu a 32 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
V Lázních Bohdaneč 4.6.2014

A. NÁLEZ
1. Znalecký úkol
Provést ocenění pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav.
čp.1226, a pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 1151m2, vše v obci a k.ú.Polná, část obce Polná, v KN
zapsáno na LV č,.1724, a též provést ocenění 1/3 podílu k pozemku p.č.549/36 ostatní plocha manipulační plocha o výměře
386m2, též v obci a k.ú.Polná, část obce Polná, v KN zapsáno na LV č.1558.
Ocenění provést jako podklad pro konání nedobrovolné dražby
2. Základní informace
Název předmětu ocenění:
Adresa předmětu ocenění:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Počet obyvatel:

Pozemky p.č.st.1074/1 a p.č.549/34 vč.stavby zem.stav čp.1226+ 1/3 pozemku p.č.549/36
Polná
588 13 Polná
Kraj Vysočina
Jihlava
Polná
Polná
5 140

3. Prohlídka a zaměření
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 21.5.2014.
4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
- LV č. 1724 pro k.ú.Polná z 21.5.2014
- LV č.1558 pro k.ú.Polná z 28.5.2014
- dopis od EURODRAŽBY.CZ a.s. čj. 445/2014-A z 7.5.2014
- cuzk.cz
- místní šetření bez účasti vlastníka
5. Vlastnické a evidenční údaje
Vlastník stavby:
EL MI Trade spol. s r.o. v likvidaci,, Krasoňov 43, 39601 Humpolec, vlastnictví: výhradní
Vlastník pozemku:
EL MI Trade spol. s r.o. v likvidaci,, Krasoňov 43, 39601 Humpolec, vlastnictví: výhradní
6. Dokumentace a skutečnost
K ocenění stavby zem.stav čp.1226 nebyl předložen projekt této stavby. Ocenění je provedeno dle zevní prohlídky - vlastník objektu
se k místnímu šetření nedostavil.

7. Celkový popis nemovitosti
Předmětem ocenění jsou :
1) dle evidence v KN pozemek p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m2 včetně součástí pozemku tj. stavby
zem.stav. čp.1226, a pozemek p.č.549/34 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 1151m2, vše v obci a k.ú.Polná, část obce
Polná, v KN zapsáno na LV č.1724
2) dle evidence v KN pozemek p.č.549/36 (1/3 podíl) ostatní plocha manipulační plocha o výměře 386m2, též v obci a k.ú.Polná,
část obce Polná, v KN zapsáno na LV č.1558
Ve skutečnosti se jedná o objekt bývalé bramborárny, který byl stávajícím vlastníkem naposledy užíván jako obchodní sklad.
Objekt je halového typu, jedná se o objekt železobetonové konstrukce (železobetonové sloupy a vazníky) s dozdívkami stěn, se
sedlovou střechou, založený na betonových patkách a pasech. Střešní krytina je z osinkocementových vlnovek, žlaby a svody
nejsou.
V objektu je světelná i motorová elektroinstalace, betonové podlahy, zřejmě je zde zavedena voda. Betonová podlaha, zřejmě
zavěšený strop, či hala bez stropu. Okna u objektu jsou buď dřevěná zdvojená s mřížemi, či copilitová. Vrata ocelová.
Objekt je půdorysně tvořen hlavní částí obdélníkového půdorysu s přístavbou necelé poloviny dalšího objektu (zbývající část tohoto
objektu na pozemku p.č.st.1074/2 je jiného vlastníka) o zastavěné ploše 27,75*9,95 +9,15*9,95= 367,15m2, dle KN celkem
zastavěná plocha činí 370m2 .
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Výška hřebene je cca 5,9m nad úrovní podlahy přízemí objektu, výška obvodového zdiva (stěny) od úrovně okolního terénu je cca
4,95m.
Dispozičně se v jižní části objektu nachází zřejmě sklad a sociální zařízení, případně i kancelář, v hlavní severní části objektu je
sklad, a zřejmě kancelář.
Funkční celek s čp.1226 tvoří pozemky p.č.st.1074/1 (zastavěný objektem čp.1226 jako součást pozemku) a pozemek p.č.549/34. K
objektu je přímý přístup přes pozemek p.č.549/36 , jež je též předmětem ocenění (1/3 podíl připadající na EL MI Trade spol. s r.o. v
likvidaci).
Další přístup do objektu s možností příjezdu je řešen pomocí věcných břemen zapsaných v KN - vlastník pozemku p.č.549/34 tj.
pozemku zapsaného ostatní plocha manipulační plocha ve skutečnosti tvořícího funkční celek s objektem čp.1226 na stp.1074/1 má
oprávnění jízdy přes pozemky p.č.549/15,549/35 a st.1848

8. Analýza trhu, porovnání s nabídkou obdobných objektů na prodej, určení obvyklé ceny:
K datu ocenění se k prodeji nabízí např. tyto obdobné objekty – haly:

1)

Nabídka za 1,499 mil.Kč - Prodej výrobní či skladovací haly
v Přibyslavi o podlahové ploše 520 m2. K hale náleží
pozemek o výměře dalších přibližně 136 m2. Všechny
inženýrské sítě zavedeny. Střecha částečně prosklena,
objekt dostatečně prosvětlený. Možnost také kancelářských
prostor. Lokalita nedaleko centra Přibyslavi. Havlíčkův Brod
16 km, Jihlava 30 km
Tj. nabídka na prodej objektu v jiné lokalitě, atraktivnější,objekt
zřejmě v obdobném stavu, větší. Nabídka za 2883,-Kč/m2.

2)

Za 2,45 mil.Kč se nabízí - Prodej podnikatelského objektu v
Jihlavě ul. Kollárova. Jedná se o přízemní objekt ( bývalou
sídlištní kotelnu ) s výškou stropu cca 6 m. Objekt je
postavený na vlastním pozemku o výměře 246 m2. K
předmětu prodeje lze pronajmout venkovní plochy od
města. Objekt je vhodný k výrobní, montážní, skladové,
prodejní, restaurační, společenské a sportovní činnosti.
Tj. nabídka menšího objektu ve výrazně lepší lokalitě –
krajském městě. Tj. nabídka za 9959,-Kč/m2.
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3)

Nabídka na prodej za 2,7 mil.Kč - Prodej bývalé prodejny
smíšeného zboží a potravin,nyní slouží jako truhlářská dílna
vybavená stroji. Rok výstavby 1989,poslední rekonstrukce v roce
2006. Celková plocha 1.237 m2, zastavěná plocha 483
m2,nadzemní podlaží 1 + sklep(40m2). Dílna je zděná, suchá,
rovná střecha, stropy – panel,krytina– lepenka. Vytápění– ústřední
topení na zemní plyn,zdroj vody – obecní, kanalizace – septik,
elektřina 380/220V. Objekt je umístěn v centru obce s dobrým
příjezdem a parkováním, objekt není oplocen. Cena objektu
2.000.000,- Kč + stroje 500.000,- Kč.

Tj. nabídka objektu původně k obchodním účelům , nyní jako dílna, nabízí se
za 5590,-Kč/m2.

4)

Za 1,685 mil.Kč se nabízí - Prodej výrobní haly ve výrobním areálu
obce Střítež u Jihlavy vzdálené 3 km od sjezdu z dálnice D1 o
celkové ploše 315 m2. Hala v současnosti slouží jako truhlářství.
Skládá se ze 4 prostor, 9x11 m2, 9x5 m2, 7x7 m2 včetně
kanceláře 2x7m, a 9x12 m2. Vytápění kotlem na dřevo napojeném
na ústřední topení, plyn na hranici pozemku. Možnost prodeje
včetně strojového vybavení.

Tj. nabídka na prodej objektu k výrobě, zděné konstrukce, v obdobné
lokalitě. Nabízí se za 5349,-Kč/m2.

Oceňovaný objekt čp.1226 postavený na pozemku p.č.st.1074/1 nebyl znalcem zevnitř prohlédnut – není znám jeho
stavebnětechnický stav. Na volném trhu lze předpokládat jeho obchodovatelnost v úrovni cca 600 -1000 tis.Kč – v současné době je
zřejmý převis nabídky na prodej obdobných nemovitostí v okolí Jihlavy.
Pro potřebu nedobrovolné dražby však určuji cenu obvyklou ještě níže, neboť znalci není znám skutečný fyzický stav objektu (nebyla
umožněna prohlídka).
Obvyklá cena činí

500 000,- Kč

Slovy:pětsettisíc Kč

V Lázních Bohdaneč 4.6.2014

Ing. Jiří Novák
Antonína Dvořáka 4836
533 41 Lázně Bohdaneč
telefon: 466924117 či 603509434
e-mail: novak.bohdanec@tiscali.cz
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D. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3.2.1995 pod č.j.Spr.
2696/94 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3930-53/2014 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 930-53/14.

E. SEZNAM PŘÍLOH
Fotodokumentace nemovitosti
LV č.1724 a 1558 pro k.ú.Polná
Snímek kat.mapy z cuzk.cz
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