ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ
číslo 4057-73/2015
NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.28 s pozemky p.č.st.47,p.č.16/2,p.č.412/1
Katastrální údaje :
Kraj Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec Vlkanov, k.ú. Vlkanov
Adresa nemovité věci: Vlkanov, 582 91
Vlastník pozemku i Adriana Lukešová, Jiřího Purkyně 322/22, 500 02 Hradec Králové, vlastnictví:
stavby :
výhradní
OBJEDNAVATEL:
Adresa objednavatele:

EURODRAŽBY.CZ a.s.
Čimická 780/61, 18100 Praha 8

ZHOTOVITEL :
Adresa zhotovitele:

Ing. Jiří Novák
Antonína Dvořáka 4836, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 11169443
telefon: 603509434

ÚČEL OCENĚNÍ:

e-mail:
jiri.novak.bohdanec@gmail.c
om

zjištění - určení obvyklé ceny pro potřebu dražitele

OBVYKLÁ CENA

2 500 000 Kč

Datum místního šetření:
26.6.2015
Stav ke dni :
Za přítomnosti: JUDr.Staňkové a zástupců Policie ČR
Počet příloh: 5
Počet stran: 7 stran

V Lázních Bohdaneč, dne 12.7.2015

Ing. Jiří Novák

26.6.2015
Počet vyhotovení: 2

NÁLEZ
Znalecký úkol
Provést ocenění nemovitých věcí, tj.:
- pozemku p.č.st.47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169m2 včetně součástí pozemku tj.
rodinného domu čp.28 stojícím na pozemku p.č.st.47
- pozemku p.č.16/2 zahrada o výměře 713m2
- pozemku p.č.412/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 515m2,
vše zapsáno na LV č.125 pro obec a k.ú.Vlkanov, část obce Vlkanov
Ocenění provést jako podklad pro konání aukce.
Přehled podkladů
- LV č.125 z 22.6.2015
- místní šetření
- cuzk.cz
- dopis od EURODRAŽBY. CZ a.s. č.j. 461/2015-A z 11.6.2015

Místopis
Vesnička Vlkanov je začleněna územně pod okres Havlíčkův Brod a náleží pod Kraj Vysočina.
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Světlá nad Sázavou. Obec Vlkanov se rozkládá asi
dvacetdva kilometrů severozápadně od Havlíčkova Brodu a sedm kilometrů severozápadně od
města Světlá nad Sázavou. Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti
Českomoravské Vysočiny. Na území této malé vesničky má hlášený trvalý pobyt kolem 50
obyvatel.
Dále bychom v obci našli knihovnu. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný
vodovod.
Rodinný dům čp.28 se nachází po pravé straně téměř na konci obce při výjezdu směrem k
Opatovicím.
V okolí se nachází jen rodinné domky. Přístup k nemovitosti je ze štěrkem zpevněné místní
komunikace na pozemku p.č.387/5 – vlastník Obce Vlkanov.

Celkový popis
Předmětem ocenění dle evidence v KN jsou:
- pozemek p.č.st.47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169m2 včetně součástí pozemku tj.
rodinného domu čp.28 stojícím na pozemku p.č.st.47
- pozemek p.č.16/2 zahrada o výměře 713m2
- pozemek p.č.412/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 515m2.
Ve skutečnosti se jedná o samostatně stojící přízemní zděný rodinný dům nepravidelného půdorysu
s obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Rodinný dům není podsklepen.
Dům je vystavěn na základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo je zděné o
tl. stěn 45cm,kamenný sokl, strop v přízemí je s omítnutým rovným podhledem, krov je sedlového
tvaru, dřevěný vaznicový, krytina střešní je tašková betonová, klempířské prvky jsou měděné
(žlaby, svody), parapety jsou plastové, vnitřní štukové vápenné omítky, fasádní omítka je hladká
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štuková bez vrchního nátěru, na části fasády je keramický obklad. Vnitřní obklady jsou v sociálním
zařízení, v kuchyni. Schodiště do podkroví je dřevěné, atypické, zalomené,samonosné, jen se
stupnicemi, bez podstupnic. Dveře v domku jsou s obložkovými zárubněmi, dřevěné, okna jsou
plastová s izolačními dvojskly, podlahy jsou z plovoucího lamina v obytných místnostech, v
kuchyni je keramická dlažba stejně jako v ostatních místnostech.
Vytápění v domku je ústřední, deskové radiátory, plynový nástěnný kotel Vaillant. V domku je
rozvod světelné i motorové elektroinstalace, rozvod vody je v plastových trubkách, zdrojem teplé
vody je elektrický boiler. Plynofikace domku je provedena, odkanalizování je v plastových rourách.
Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou, plynovou varnou deskou, microvlnou troubou. V
koupelně v přízemí je vana, umyvadlo, topný žebřík, v podkroví je sprchový box a umyvadlo.
Záchod je splachovací combi 2ks.
V přízemí jsou v obytném prostoru umístěna i kachlová kamna.
Rodinný dům je napojen na veřejný rozvod elektřiny zemním kabelem - el.pilíř je umístěn na
hranici pozemku, odkanalizování je do vlastní jímky na vyvážení, voda je z obecního vodovodu
(přívod bez vodoměru- platí se paušální roční sazba), zemní plyn je z rozvodu STL v obci domeček HUP též jako el.pilíř na hranici pozemku.
Dispozičně se v domku nachází:
1.NP: předsíň 5,95m2, WC 1,65m2, koupelna + kotelna 4,94m2, obývací pokoj včetně schodiště
33,75m2 (schodiště v něm 7,0m2), jídelna 20,39m2, kuchyně 9,69m2, spíž 1,78m2, pokoj
12,15m2, tj. celkem 90,30m2
Podkroví: pokoj 15,70m2, pokoj 14,33m2, pokoj 17,44m2, koupelna 12,15m2, WC 1,85m2,
pokoj 12,32m2, tj. celkem 73,79m2 + balkón 7,50m2 s jednoramenným schodištěm ocelové
konstrukce, dřevěnými stupnicemi a zábradlím, umožňující sestoupení z podkroví přímo do
zahrady.
V domku se tedy nachází byt velikosti 7+1 s příslušenstvím.
Podlahová plocha činí celkem 164,09m2.TZV, započitatelná plocha činí 167,84m2.
Zastavěná plocha činí 120,76m2.
Obestavěný prostor činí 800m3.
Celková výměra pozemků činí: 169+713+515= 1397m2.
Před vstupem do domku je přístřešek vstupu (sedlová střecha, dřevěné sloupky), zastavěná plocha
přístřešku je 4,25*1,50= 6,38m2.
Rodinný dům je z roku 2005, nyní je volný, opuštěný, bez jakékoliv údržby. Zásadní závady však v
domku nebyly zjištěny.
Příslušenství rodinného domu tvoří přípojky inženýrských sítí - voda, zemní plyn, elektro přípojka
zemním kabelem - vše délky cca 50-55m, jímka splaškových vod s přípojkou (velikosti jímky
nezjištěna), oplocení pozemku.
Dále se na pozemku p.č.412/1 nachází nadzemní stavby - bývalá kolářská dílna a chlévky.
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Dílna má zastavěnou plochu 4,7*9,60= 45,12m2, chlévky 6,80*2,60= 17,68m2.
Chlévky jsou zděná stavba o tl. stěn 15cm, se sedlovou střechou, krytinou z vlnitého eternitu, s
fasádním nástřikem, svlakovými dveřmi.
Dílna je stavba též zděná o tl. stěn 15-30cm, na sedlové střeše je pálená krytina, žlab z
pozinkovaného plechu, v objektu jsou i vnitřní vápenné omítky, fasáda též nástřik, jednoduché
okno, betonová podlaha, světelná i motorová elektroinstalace. Z pohledu na jižní štít tohoto objektu
je zřejmé, že k této části objektu existovala původně ještě další stavba, jež byla později odstraněna.
Vstupní plotová dřevěná vrata a vrátka se nachází na obecním pozemku p.č.387/5 - za těmito vraty
je ještě i vstup k sousední nemovitosti na p.p.č.st.18/1.
Silné stránky
Velikost domu, technický stav je i přes chybějící údržbu stále dobrý (stavba z r.2005). Velikost
pozemku.Klidná lokalita.
Slabé stránky
Nezjištěny, jen nevybavenost obce - nutnost dojíždění za službami do Ledče nad Sázavou či Světlé
nad Sázavou.

OCENĚNÍ

Výpočet porovnávací hodnoty
Oceňovaná nemovitá věc
Užitná plocha:
Obestavěný prostor:
Zastavěná plocha:
Plocha pozemku:

167,84 m2
800,00 m3
120,76 m2
1 397,00 m2

Popis oceňované nemovité věci
Porovnání je provedeno s nabídkou nemovitých věcí na prodej v okolí Vlkanova do 5km. Při
porovnání byly vzaty v úvahu všechny vlivy působící na obchodovatelnost s čp.28.

Srovnatelné nemovité věci
Název: Nabídka RD Vilémovice
Nabídka - prodej rodinného domu v obci Vilémovice u Ledče nad Sázavou. Dům je po částečné
rekonstrukci. V domě je zajímavé dřevěné obložení. Možnost využít i jako chalupu. Dům se
nachází v atraktivní lokalitě Vysočiny. V domě nová plastová okna, nové rozvody topení.
Kolaudace domu v roku 1989. Dispozice domu: v přízemí domu najdeme kuchyň, jídelnu a obývací
pokoj se vstupem na terasu. Z terasy vstup do altánku a zahrady. Na stropě dřevěné trámy a dřevěné
obložení, na podlahách dřevěná prkna. V 1. paře domu najdeme tři pokoje, koupelnu a toaletu. Dům
je podsklepený s garáží, prádelnou, kotelnou, kde je kotel na tuhá paliva. Z prádelny je vstup do
zahrady. V okolí pěkná příroda, z terasy nádherný výhled do okolí.
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Lokalita Vilémovice
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
K2 Velikosti objektu
K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení
K5 Celkový stav
K6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění

Užitná plocha
200,00 m2

0,85
1,00
0,97
1,20
1,25
1,08
1,10

Výměra pozemku.
547 m2

Upravená j. cena
Celkový
Kč/m2
koef. KC
1,47
15 721
Celková cena
Jednotková cena
2 140 000 Kč
10 700 Kč/m2

Název: Nabídka RD Slunečná Horní Ledeč
Nabídka - Krásný rodinný cihlový dům 5+1+komora na vlastním pozemku 887 m2 na velice
pěkném a klidném místě mimo hlavní silnici na kraji obce, kolaudace r. 1990, zavedena městská
voda a kanalizace, 2x koupelna, 2x spl. WC, 2x bojler, dům je celý podsklepený, nová plastová
okna v celém domě, elektřina 220 + 380 V - již v mědi, nová kuchyňská linka včetně spotřebičů
(myčka, horkovzdušná trouba, mikrovlnka, varná deska s indukcí), garáž, nádherný vinný sklep,
sauna, krb v obýváku, ÚT - plynové - podlahové, krásná udržovaná zahrada se zavlažováním,
zabezpečovací zařízení, vše nádherně dispozičně a prostorově řešeno,
Lokalita Ledeč nad Sázavou - Horní Ledeč
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
0,85
K2 Velikosti objektu
1,05
K3 Poloha
0,93
K4 Provedení a vybavení
1,00
K5 Celkový stav
1,00
K6 Vliv pozemku
1,03
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
0,98

Užitná plocha
220,00 m2

Výměra pozemku.
887 m2

Upravená j. cena
Celkový
Kč/m2
koef. KC
0,84
12 910
Celková cena
Jednotková cena
3 390 000 Kč
15 409 Kč/m2

Název: Nabídka RD Světlá nad Sázavou
Nabídka - samostatně stojící RD 5+kk v klidné části v blízkosti centra města Světlá nad Sázavou.
Jedná se o nepodsklepenou stavbu z Ytongu s plastovými okny a sedlovou střechou krytou taškami
Bramac, zastavěná plocha činí 163 m2, obytná je cca 111 m2. Dům je ve vynikajícím stavu, byl
postaven v roce 2012, výhodou jsou nízké provozní náklady.V přízemí se nachází zádveří, chodba,
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schodiště, obývací pokoj s kuchyňským koutem a koupelna s rohovou masážní vanou a toaletou. V
podkroví je ložnice, dva pokoje a balkon. O vytápění se stará krb v obývacím pokoji s rozvody
horkého vzduchu. Voda je k dispozici obecní a z vlastní vrtané studny, odpady jsou svedeny do
kanalizace. K domu náleží menší dvorek a parkovací místo. V blízkosti se nachází základní
občanská vybavenost jako je obchod, škola, školka, pošta, zdravotnické zařízení a další.
Lokalita Světlá nad Sázavou
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
0,85
K2 Velikosti objektu
0,85
K3 Poloha
0,91
K4 Provedení a vybavení
1,00
K5 Celkový stav
1,00
K6 Vliv pozemku
1,20
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
0,95

Užitná plocha
111,00 m2

Výměra pozemku.
163 m2

Celkový
Upravená j. cena
koef. KC
Kč/m2
0,75
16 875
Celková cena
Jednotková cena
2 499 000 Kč
22 514 Kč/m2

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy
Minimální jednotková porovnávací cena
Průměrná jednotková porovnávací cena
Maximální jednotková porovnávací cena
Stanovená jednotková porovnávací cena
Celková užitná plocha oceňované nemovité věci
Výsledná porovnávací hodnota
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12 910 Kč/m2
15 169 Kč/m2
16 875 Kč/m2
15 169 Kč/m2
167,84 m2
2 545 965 Kč

REKAPITULACE OCENĚNÍ
Porovnávací hodnota

2 545 965 Kč

Obvyklá cena
2 500 000 Kč
slovy: Dvamilionypětsettisíc Kč

Komentář ke stanovení výsledné ceny
Obvyklá cena je určena v úrovni porovnávací hodnoty. Kladem je dobrý stav, klidná lokalita.
Záporem jsou chybějící služby v obci.

V Lázních Bohdaneč 12.7.2015
Ing. Jiří Novák
Antonína Dvořáka 4836
533 41 Lázně Bohdaneč
telefon: 603509434
e-mail: jiri.novak.bohdanec@gmail.com

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. 4057-73/2015 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 057-73/15.

SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH
počet stran A4 příloze
4
1

Podklady a přílohy
Fotodokumentace nemovitosti
Snímek katastrální mapy z cuzk.cz
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