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Znalecký posudek
č. l698-10i20l3

o ceně

objed atcl:

moviých včcí

ExekLrtorskv úřad Pralra 4 JIJDí' Jany Tvrdkové' soudniho exekutora'
Ilomokrčslá ó501'29. l40 00 Praha 4

Úče}: Prode1 movi$ch věci v rár,rciexekuce
ťivotl: Znalecký posrrdek byly vypracován na 7ák1adě ádosti ze dne l'7 6' )Ól3'
Prohlidka movilýclr veci byla prol'edena dne 27 6 20]3 v Poptlvicich u l}enešor'a
za přilonulos1i vykonav5tele pana ']'Vrdk9. Veci byl-.., prohlédnut!' a ocenéI}.
v takové výši' za kterou je lze proclat 1ako porržité zboži na vni!řnirlr 1Íhu ke dni
1'-."praocrráni posudku' Cena se rozunli bez DPH.
Nález a ocenění iednoÍlivÝch věci;

ooenáli se naclrázeji na oploceném pozemku' par c
1781i5 \'k ú Popovice u Benešova. Jedná se o kovové konstrukce pfo uchyceni solánich
paneiii a o tÍalostanici. Kovové ko sf'ukce jsou na pozenliu ve 20 iacláclr. Jak v piipadě
kovovýclr konstÍukci, tak ivpřjpadě tEfostanice jde o movilě věci' kteÍó nejso{r pd\né
spoieÍ}-v se zemi Kovové konstrulce .1sou uchyceny rra lol'ových kotvách vo1ně
zapuštěných vzenri a tmnsio$]á1or .je pilpevrrěn 8.1 šrouby k pc\'neinu betonor emu
základu' kle']i ncni předmětem oc€něni' Všeohny oceňovánó věcinebyl}, nikdy (lvecleny do
provozu' Kovové konstlukce pfo solámi panely.jsou konstlukčně spojeny obtinrkanri a
šrouby s nraticemi' Vzlrledem k tomu' Že oce!'rov6né věci bLlde utné demontova1 a
Z pozelnku odst'anit, demolltáž je možná rlechaniokÝnr zpťrsobeťn' aniŽ by došlo
k poškoŽen i ednotli\,ých části lionstÍukce
]V1ovrté věcr' které jsou předmóten]

.]

Poř' č.

označenívěci

oceněni

Tlubkyocelové pozinkované' pÚměr2"tVořící podélnou

část konslrukce délka jednotli\.ých lrubek 5 metd,
koncové irubkyjsou V oěkteďch řadách kÍatšínež 5 m,
celková délka trubek představL]ié 5 9g2 ra, ocenénicelkem
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454 ks trubek ocelových pozinkovaných o délce 3 m píčně
uchycené na podélnou část konstrukce pÍo uchycení
solámích pane'ů. ti. ceikem'1362 m
454 kst'ubek oceÍových pozinkovaných o délce 2 m, tj' 908
454 ks trubek ocelovlich pozinkovanýcij o délce 1 m, tj' 454
m. cena celkem
454 ks ÚÍrelniků ocelových poŽínkovaných o déÍce 1.5 m.
tj.681 m, cena celkem
4994 ks objímek ocelo\ých pozinkovaných p.o uchycenÍ
podélných trubek ke stojanům a k lchycení úhelníkůkáždá složená ze dvou kusů
9988 ks pozinkovených šroubů a matek s podloŽkou 8'8

179 760 00 KĎ

40 860.00 Kč
27 240,00 Kč
13 620.00

Kč

13 620,00

Kč

99 880 00 Kč
43 s50'00 Kó

I
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908 koiev o délce '160 cm, ocelové pozinkované kotýy'
k{eléjsou opaťeny spirálou po obvodu a ŽapuŠtěné V zemi
do hloubkv 1Zl0 cm _ neide o oevné sDoieníse zemi
2724 šroubůM16 pro uchvcen í slobnových trubek na ko1vv

5 450'00

Kč

Tlansfoíňátoí volně stojÍcí na betonovén] základ!,
uchycený šrouby. nejedná se o nemovitou věc, jde o zce|a
noýý lransÍomátolz roku 2010 na kovovém stožáÍu včetně

jističůa rozvodné skřině, u.čený pío VoějŠíprostředí. ktenj

ro instzlácin€bvl nikdv oouž'ván
ocenované Vécl célkem

\r Praze dae 23. če.ve ce

492 000 00 Kč

'l 279 58000 Kč

20l3

Znalecká dc]cžka:
-

363 200 00 Kč

Znaiechy posUcek jseín podal jáko znalec

Jňen0ÝJni pi€d5edou Xtaistého soudU orosllá.
doČeslý k!a] Že dne l7 ]o l984 čl soi804/84
pÍo obo' eIonomika' ceny a odhádv'oovitÝch

věci a poUŽltého zboží'

,|":T!:"r,':í":"u']W3-:"rfffr}t

lnaleand ÚčlU] podle piipc|eného y'vučlování

Podpjs zÁab€

JLiDr JosefVochozka
znalea

