
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK  

číslo položky: 2698-28/2021 

Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí 
 

          

Stručný popis předmětu znaleckého posudku 

ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemku p.č.91, jehož součástí je stavba rodinného 
domu č.p.33, včetně příslušenství, trvalých porostů a pozemků p.č.716, p.č.1215, p.č.1227, 
p.č.1563, p.č.1564, p.č.1565, p.č.1769, (LV č.164), k.ú.Konice u Znojma, obec Znojmo, okres  
Znojmo 

 

Znalec: Ing. Pavel Čoudek 

Adresa: Plickova 567, 149 00 Praha 4 

   
  

 

 

Zadavatel: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA-ZÁPAD, Mgr. Jan Beneš 

Adresa: Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 
 

 

Číslo jednací: 191EX 14/12 
 

 

TRŽNÍ HODNOTA 330 000 Kč 

Počet stran: 30  + 10 Počet vyhotovení: 2   

Podle stavu ke dni: 8.3.2021 Vyhotoveno: V Praze 28.4.2021 
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1. ZADÁNÍ  

 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
Zodpovědět 1) až 4) : 
 

1) Uvedená oceněná nemovitá věc a její příslušenství na LV č. 164 : 

Stanovit obvyklou ceny nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na 

pozemku p.č.91, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p.33, včetně příslušenství, trvalých 

porostů a pozemků p.č.716, p.č.1215, p.č.1227, p.č.1563, p.č.1564, p.č.1565, p.č.1769, (LV 

č.164), k.ú.Konice u Znojma, obec Znojmo, okres  Znojmo 

2) Příslušenství oceněné nemovité věci: 

zděný objekt bývalých chlévů 

zděná stodola 

 

venkovní úpravy 

přípojky inženýrských sítí - vody, kanalizace, plynu, elektřiny, plot předzahrádky na cihelné 

podezdívce se vstupními vrátky, betonová a dlážděná plocha nádvoří, zemní sklep 

 

3) výsledná cena nemovité věci ad 1) a jejího příslušenství ad 2) kterých se ocenění týká :       

      330 000 Kč 

4) věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými 

nemovitými věcmi  ad 1) a ad 2) : 

nezjištěno 

1.2. Účel znaleckého posudku 

Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení (ocenění stávajícího stavu) 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
znaleckého posudku 

Zadavatel nesdělil znalci žádné skutečnosti, které mohou mít vliv na přesnost závěru posudku. 

1.4. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 8.3.2021 za přítomnosti paní F.Studenkové. 
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2. VÝČET PODKLADŮ  

 

2.1. Popis postupu při výběru zdrojů dat 

Základní pojmy a metody ocenění 
 

Volba oceňovacích přístupů pro zjištění obvyklé ceny  

 

Volba oceňovacích přístupů pro zjištění obvyklé ceny  

 

metoda nákladového ohodnocení (věcná)  

Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení 
přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase 
hodnocení).  

- metoda výnosová (příjmová)  

Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou 

užitkovosti.  

- metoda porovnávací ( komparativní, statistická) 
Určuje se výhradně porovnáním jako statistické vyhodnocení nejčastěji se vyskytujícího prvku 
v dané množině skutečně realizovaných cen stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 
poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění 
s vyloučením mimořádných okolností trhu. Množina prvků je stanovena z historických cen za 
přiměřený časový úsek. Pokud ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění 
pozdějších předpisů,  nejsou k dispozici údaje o skutečně realizovaných cenách stejného, popřípadě 
obdobného majetku ke dni ocenění pro určení ceny obvyklé, nelze teda zjistit cenu obvyklou a bude 
pak zjištěna tržní hodnota (odhad realizovatelné ceny) na základě porovnání v množině 
nabídkových cen realitní inzerce, které budou objektivizovány vzhledem k jejich velmi častému 
nadhodnocení oproti cenám nakonec realizovaným.  

 

U tohoto druhu standardně obchodované nemovitosti se k obvyklé ceně nejvíce přibližuje hodnota 
porovnávací.  

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 

Byla použita data z veřejně přístupných zdrojů, realitních serverů, oceňovacích předpisů a dále 
informace zadavatele posudku a informace získané při místním šetření. Místní šetření bylo dne 
8.3.2021 za přítomnosti spoluvlastníka paní H.Zahradníkové. Nemovitost byla celá zpřístupněná. 

2.3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Poskytnuté zadavatelem posudku : 
- výpis z KN LV č.164 k.ú.Konice u Znojma, vyhotovený dálkovým přístupem dne 16.2.2021 

 

Poskytnuté MÚ Znojmo : 
- projekt přípojky splaškové kanalizace, ověřený dne 4.6.2004 pod č.j.24 d 1007264/2004-Se 

- kolaudační rozhodnutí domovní instalace plynu RD Konice 33 ze dne 13.12.2000, pod 
č.j.Výst:20d 23452/2000-JB 

 

 

Zajištěné znalcem : 
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- dálkový přístup do Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního pro registrované uživatele 

- elektronická databáze nemovitostí INEM 

- realitní servery (sreality, realingo) 
- regionální informační servis RIS 

- skutečnosti zjištěné při místním šetření 
 

2.4. Věrohodnost zdroje dat 

Vzhledem k druhu zdrojů, patřících do kategorie objektivních podkladů, se jedná o obecně 
věrohodné informace. Ústně získané informace při místním šetření patří do kategorie subjektivních 
a je i tak k nim  přistupováno, pokud je není možné objektivně ověřit. 
 

 

3. NÁLEZ  

 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 
Znalec vycházel z obvyklých postupů při oceňování nemovité věci.  Byla sebrána a zpracována 
data odpovídající požadavkům zadavatele a předmětné nemovité věci, data co nejvíce srovnatelná 
(co o lokality, konstrukce, velikosti, technického stavu, stáří). 
Bylo provedeno místní šetření s pořízením fotodokumentace a zaměřením nemovité věci. Při 
místním šetření byla nemovitost prohlédnuta, zkontrolovány a zhodnoceny všechny prostory a 
konstrukce, možný účel užití nemovitosti. 
Byla vyhodnocena rizika spojená s nemovitostí vyhodnocen přístup k nemovitosti z veřejných 
komunikací, soulad faktického a právního stavu. 

3.2. Popis postupu při zpracování dat 
Znalec vycházel z obvyklých postupů při oceňování nemovité věci a dále z požadavku zákona o 
oceňování majetku č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vč. novely zákona o oceňování 
majetku č. 237/2020 Sb. v § 2, odstavci 5) ve znění: „Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty a postup 

při tomto určení musejí být z ocenění zřejmé, jejich použití, včetně použitých údajů, musí být 
odůvodněno a odpovídat druhu předmětu ocenění, účelu ocenění a dostupnosti objektivních dat 
využitelných pro ocenění.“ 

Znalec preferoval realizované ceny stejných nebo obdobných porovnávaných nemovitostí. 
Realizované ceny byly převzaté z dálkového přístupu do KN, nemovitosti byly identifikované, 
připojeno číslo řízení.  

V případě nedostatku  relevantního množství realizovaných cen, znalec použil nabízené prodeje v 
realitních inzercích upravené pomocí  korekčních koeficientů.  

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Katastrální údaje : kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Znojmo, k.ú. Konice u Znojma 

Adresa nemovité věci: Konice u Znojma 33, 669 02 Znojmo 

Vlastnické a evidenční údaje 

Antonín Studenka, Gerasimovova 1795/30, 700 30 Ostrava, LV: 164, podíl: 1 / 4  

Františka Studenková, Konice 33, 669 02 Znojmo, LV: 164, podíl: 3 / 4  
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Dokumentace a skutečnost 

Pří ocenění se vychází ze skutečnosti zjištěné na místě samém, z podkladové dokumentace a z 
ústního sdělení při místním šetření. Stav k předmětnému datu byl upřesněn na místě. Na místě bylo 
zjištěno, že jednotka je užívána v souladu se způsobem využití dle výpisu z KN.  

Místopis 

Znojmo je bývalé okresní město, město s rozšířenou působností, v Jihomoravském kraji. Nachází se 
na levém břehu řeky Dyje, cca 65 km jihozápadně od Brna, cca 8 km severně od hranice s 
Rakouskem a cca 83 km severozápadně od Vídně. Jedná se o město s rozvinutou infrastrukturou a 

kompletní nabídkou občanské vybavenosti. Městem prochází silnice E59 Praha Záhřeb. Je dostupné 
autobusovou a železniční dopravou. Ve městě je MHD. Jedná se o známou vinařskou oblast. 
Obec Konice je částí okresního města Znojmo a katastrální území. Je situovaná na jihozápadním 
okraji města Znojmo, na jihovýchodním svahu Kraví Hory, v blízkosti hranic s Rakouskem. Není se 
Znojmem stavebně srostlá. Centrum města je vzdálené cca 7,5 km, zastávka autobusu cca 150 m, 
nádraží cca 900 m. 

Situace poz.p.č.91, RD č.p.33 : 
Typ pozemku: ý zast. plocha ¨ ostatní plocha ¨ orná půda 

¨ trvalé travní porosty ¨ zahrada ¨ jiný 

Využití pozemků: ý RD ¨ byty ¨ rekr.objekt ̈  garáže ý jiné 

Okolí: ý bytová zóna ¨ průmyslová zóna ¨ nákupní zóna
 ¨ ostatní 

Přípojky: ý / ¨ voda ý / ¨ kanalizace ý / ¨ plyn 

veř. / vl. ý / ¨ elektro ¨ telefon 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): ý MHD ¨ železnice ¨ autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  ý dálnice/silnice I. tř.  ý silnice II.,III.tř.  

Poloha v obci: širší centrum - zástavba RD 

Přístup k pozemku ý zpevněná komunikace ¨ nezpevněná komunikace 

Přístup přes pozemky 

87/1 Město Znojmo 

38/3 Jihomoravský kraj 
   

Celkový popis nemovité věci 
Stavby 

Předmětnou nemovitost tvoří pozemek p.č.91, jehož součástí je řadový rodinný dům č.p.33. 
Pozemek je zastavěný rodinným domem, hospodářskou částí, nádvořím. Část tvoří oplocená 
předzahrádka, která odděluje dům od veřejného prostranství. Hospodářskou část tvoří navazující 
bývalé chlévy a kolmo postavená zděná stodola a sklep, přístupné z návsi na jihovýchodu. 
Nemovitost je přístupná ze zpevněné veřejné komunikace. Je napojená dle podkladové 
dokumentace na veřejný rozvod elektřiny, plynu, kanalizace a vody.  Stáří domu je více než 100 
let. Venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí, dále plot předzahrádky na cihelné podezdívce 
se vstupními vrátky, betonová a dlážděná plocha nádvoří. Vše je dle náhledu v podprůměrném 
původním neudržovaném technickém stavu. Nemovitost je užívána k trvalému bydlení. 
 

Pozemky 

Pozemek p.č.1563, vedený v druhu orná půda a p.č.1564, vedený v druhu ostatní plocha neplodná 
půda, jsou protáhlé, jižně skloněné, zatravněné, skalnaté.  Pozemek p.č.1565, vedený v druhu 
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vinice, oplocený, dle sdělení při místním šetření je pronajatý a nájemníkem osázený vinicí, stáří cca 
10 let. Výše nájmu nezjištěna. Pozemky nejsou vedené ve veřejném registru půdy. Pozemky jsou 
protáhlé JZ-SV směrem, spolu sousedící, přístupné z pozemku p.č.1550 ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Správa Národního parku Podyjí. 
Pozemek p.č.716, vedený v druhu orná půda, se nachází severně od obce. Je od komunikace 
oplocený poškozeným drátěným plotem, zatravněný, s lokálními trvalými porosty neošetřovaný, 
přístupný po nezpevněné komunikaci p.č.757 ve vlastnictví Města Znojmo a p.č.758 ve vlastnictví 
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p.. Pozemek není 
vedený ve veřejném registru půdy. 
Pozemky p.č.1215 a p.č.1227, vedené v druhu orná půda, jsou součástí zemědělsky obdělávaného 
celku severně od obce. Jsou přístupné přes pozemek p.č.1193 ve vlastnictví města Znojmo. Hranice 
nejsou v terénu vyznačené. Pozemky spolu nesousedí. Pozemky jsou vedené ve veřejném registru 
půdy. Užívá je stejný subjekt. 
Lesní pozemek p.č.1769, les jiný než hospodářský, je součástí lesního porostu severozápadně od 
obce. Je přístupný po nezpevněné komunikaci p.č.1724 ve vlastnictví města Znojmo a p.č.1725 ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Správa Národního parku 
Podyjí. 
Pozemek určený k plnění funkcí lesa je dle LHO tvořený vícedruhovým porostem (borovice  88%, 
borovice černá 5%, modřín 5%, dub zimní 2%). Věk porostu 55 let, obmýtí/obnovní doba 110/30 
let. Zásoba je 201 m3/1ha. Lesní typ je 1M2. Jedná se o porost na rovině, tyčovina. Jedná se o lesy 
zvláštního určení-NP Podyjí. Doporučuje se hospodařit v souladu se schváleným plánem péče, 
ÚSES-NRBC Údolí Dyje. Pásmo ohrožení D. Borové porosty jsou suché, popadané, neodstraněné. 
Podrost tvoří ostružiny. Hranice není v terénu vyznačená. Orientace na místě pomocí GPS. 
Všechny pozemky jsou součástí ochranného pásma národního parku, ptačí oblasti 
 

Rizika 
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

 Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 
 Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 

  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci:   

 Obtížný přístup k nemovité věci v odlehlých končinách 

 Poloha nemovité věci v chráněném území 
Komentář: obtížný přístup k zemědělským pozemkům 

ochranné pásmo národního parku, ptačí oblast 
 

  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

 Exekuce 

Komentář: Dle LV č.164: 
nařízení exekuce 

exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k vlastnickému podílu 1/4 

zahájení exekuce 

 

  

 

3.4. Obsah 
 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu  

1. Pozemek p.č.91, součástí rodinný dům č.p.33, včetně příslušenství, další pozemky  
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1.1. Oceňované pozemky  

1.2. Rodinný dům č.p.33  

1.3. Bývalé chlévy  

1.4. Stodola  

1.5. Trvalé porosty  
 

Obsah tržního ocenění majetku  

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemky p.č.716, p.č.1215, p.č.1227, p.č.1563, p.č.1564, p.č.1565, p.č.1769  

2. Porovnávací hodnota  

2.1. RD Konice č.p.33, součástí pozemku p.č.91  
 

 

4. ZNALECKÝ POSUDEK  

 

4.1. Ocenění 
Znalec vycházel z obvyklých postupů při oceňování nemovité věci a dále z požadavku zákona o 
oceňování majetku č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vč. novely zákona o oceňování 
majetku č. 237/2020 Sb.). Vzhledem k druhu nemovité věci, se kterou se běžně obchoduje, je 
možné stanovit obvyklou cenou nebo tržní hodnotu. Zjištěná cena dle vyhlášky č.488/2020 
Sb.nebyla určována vzhledem ke skutečnosti, že v předmětné lokalitě neodpovídá tržní hodnotě ani 
obvyklé ceně. 
 

Ocenění je provedeno v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, které vydal mezinárodní 
výbor pro oceňovací standardy (IVSC) jako tržní : odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek 
směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi 
samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly 
informovaně, rozumně a bez nátlaku. 
 

Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších 
předpisů rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku 
nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani 
vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího 
nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména 
vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 
oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k 
nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním. 
V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní 
hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které 
mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny. 
Tržní hodnotou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších 
předpisů rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni 
ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku 
uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran 
jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto 
zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný 
vztah a jednají vzájemně nezávisle. 
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Ocenění prováděné podle cenového předpisu  
Název předmětu ocenění: ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemku p.č.91, jehož 

součástí je stavba rodinného domu č.p.33, včetně příslušenství, 
trvalých porostů a pozemků p.č.716, p.č.1215, p.č.1227, p.č.1563, 
p.č.1564, p.č.1565, p.č.1769, (LV č.164), k.ú.Konice u Znojma, 
obec Znojmo, okres  Znojmo 

Adresa předmětu ocenění: Konice u Znojma 33 

 669 02 Znojmo 

LV: 164 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Znojmo 

Obec: Znojmo 

Katastrální území: Konice u Znojma 

Počet obyvatel: 33 765 

Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 356,00 Kč/m
2 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 
území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Katastrální území lázeňských 
míst typu B) a C) a obce s lyžařskými středisky nebo obce ve 
významných turistických lokalitách 

II  1,10 

8. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou 

nebo Brnem nebo katastrální území vyjmenovaných obcí v tabulce 

č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna) 

II  1,10 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní 
(peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 

 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 
č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,271 

  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,000 

  i = 1  
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Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 
2000 obyvatel 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  1,00 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 
Rezidenční zástavba 

I  0,04 

3. Poloha pozemku v obci: Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) IV  -0,08 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 
Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci není 
dostupná žádná občanská vybavenost v obci 

III  -0,02 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 

dobrá dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 
komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 

11. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - výrazně zhoršený 
technický stav nemovitosti 

I  -0,15 
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Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 0,790 

  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 
č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,004 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,790 

1. Pozemek p.č.91, součástí rodinný dům č.p.33, včetně příslušenství, další 

pozemky 

1.1. pozemky 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000 

Index polohy pozemku IP = 0,790 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % IV  0,00 



- 10 - 

 

včetně - ostatní orientace 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 

4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 
ochranné pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 +  Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 1,000 * 0,790 = 0,790 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 

odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  

§ 4 odst. 1  1 356,-  0,790    1 071,24 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m2
] 

Cena 

[Kč] 
§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 
91 510 1 071,24  546 332,40 

Stavební pozemek - celkem 510   546 332,40 

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  

Obce s 25-50 tisíci obyv. - vlastní území:  160,00%  

Celková úprava ceny:  160,00 %  

 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 
[m2] 

JC 

[Kč/m2] 
Úprava 

[%] 

UC 

[Kč/m2] 
Cena 

[Kč] 
orná půda 716 02313 1 223  4,98 160,00   12,95  15 837,85 

orná půda 716 03224 149  2,28 160,00   5,93  883,57 

orná půda 1215 00810 913  11,80 160,00   30,68  28 010,84 

orná půda 1215 00501 2 036  9,18 160,00   23,87  48 599,32 

orná půda 1227 00501 3 034  9,18 160,00   23,87  72 421,58 

orná půda 1563 03234 2 012  2,44 160,00   6,34  12 756,08 

vinice 1565 03234 998  2,44 160,00   6,34  6 327,32 

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6  

Celkem: 10 365 m
2 

 184 836,56 

Lesní pozemek oceněný dle § 7 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 7  

Lesy národních parků - 2. zóna:  -20 %  

Tvar lesních pozemků ( např. v závislosti na šíři řemenových  -20 %  
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parcel ): 

Omezené hospodaření na lesních pozemcích stanovené 
zvláštním předpisem nebo správním rozhodnutím ( např. 
ochranná pásma, rozhodnutí o využití území apod.) : 

 -20 %  

Celková úprava ceny:  -60 %  

 

Název Parcelní číslo SLT 
Výměra 

[m2] 

JC 

[Kč/m2] 
Úprava 

[%] 
UC [Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 
lesní pozemek 1769 1M2 1 219 2,74 -60,00  1,10  1 340,90 

Lesní pozemek oceněný dle § 7 - celkem 1 219 m
2 

 1 340,90 

Jiný pozemek oceněný dle § 9 

Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2
]   

Koeficienty Index P Index T Úprava 
Upr. cena 

[Kč/m2
]  

§ 9 odst. 5 - jiné pozemky - hospodářsky nevyužitelné pozemky  

§ 9 odst. 5  8,19  0,25     160 %  5,32 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m2
] 

Srážka 

 

Cena 

[Kč] 
§ 9 odst. 5 ostatní plocha 1564 298  5,32   1 585,36 

Jiný pozemek - celkem 298   1 585,36 

1.2. Rodinný dům č.p.33 

Jedná se o vnitřní řadový zděný rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou v sedlové 
části střechy, půdorysu L. K jihovýchodnímu štítu byla v 80.letech minulého století provedena 
přízemní vstupní přístavba obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Na jihozápadní štít 
navazují bývalé chlévy. V přízemní přístavbě jsou vestavěné předsíň, koupelna a WC.  Dům 
obsahuje bytovou jednotku 3+1. Je přístupný předloženými stupni z veřejného prostranství do 
předsíně. Další vstup je z uzavřeného nádvoří do chodby.  

 

Dispozice : 

předsíň 6,71 m2 

koupelna 2,8 m
2
  

WC 1,14 m
2
  

chodba 5,59 m
2
  

kuchyně 19,2 m2
  

pokoj 20,08 m
2
  

pokoj 20,24 m
2
  

pokoj 25,30 m
2
  

 

Užitná plocha :101,06m2  

 

 

Konstrukce 

Popis 

1. Základy betonové neizolované 

2. Zdivo zděné smíšené konstrukce 

3. Stropy trámové, s rovným podhledem 

4. Střecha krov dřevěný, vázaný, střecha sedlová, přístavba střecha pultová 

5. Krytina pálená, nad pultovou živičná 
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6. Klempířské konstrukce pozinkované 

7. Vnitřní omítky štukové 

8. Fasádní omítky omítka štuková 

9. Vnější obklady  

10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady v koupelně 

11. Schody  

12. Dveře hladké do ocelových zárubní 
13. Okna dřevěná dvojitá, skleněné tvarovky 

14. Podlahy obytných místností betonové s PVC, textilní krytinou 

15. Podlahy ostatních místností betonové s PVC, keramická dlažba 

16. Vytápění ÚT plynovým kotlem  

17. Elektroinstalace světelný proud  

18. Bleskosvod  

19. Rozvod vody běžné 

20. Zdroj teplé vody el.bojler 

21. Instalace plynu ano 

22. Kanalizace běžná 

23. Vybavení kuchyně kombinovaný sporák, dřez 

24. Vnitřní vybavení vana, umývadlo 

25. Záchod WC s horní nádrží 
26. Ostatní chybí 
 

Rodinný dům je v podprůměrném technickém stavbu, užíván k trvalému bydlení. Není prováděna 
běžná údržba. Krytina je poškozená, střechou zatéká, omítky vlhnou a opadávají, nátěry 
oprýskávají, kovové konstrukce korodují, trámové stropy jsou prověšené, prvky krátkodobé 
životnosti jsou výrazně opotřebované.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 

Poloha objektu: Znojmo 

Stáří stavby: 120 let 

Základní cena ZC (příloha č. 24):  2 323,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 
1.NP: =  153,00 m

2 

 

Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1.NP: 153,00 m
2 

0,00 m 

Obestavěný prostor 

Vrchní stavba: 133*(2,7+2,5/2)+20*2,55 =  576,35 m
3 

Obestavěný prostor - celkem: =  576,35 m
3 

Podlažnost: 
Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  153,00 m

2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  153,00 m
2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,00 

Výpočet indexu cenového porovnání 
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Index vybavení 
Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 

I typ A 

1. Druh stavby: dvojdomek, dům řadový - vnitřní řadový II  -0,01 

2. Provedení obvodových stěn: na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo 
zdivo smíšené nebo kamenné - zdivo smíšené 

I  -0,08 

3. Tloušťka obvod. stěn: 45 cm II  0,00 

4. Podlažnost: hodnota 1 I  0,00 

5. Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn 
nebo propan butan 

V  0,08 

6. Způsob vytápění stavby: ústřední, etážové, dálkové - ÚT plynový 
kotel 

III  0,00 

7. Zákl. příslušenství v RD: úplné - standardní provedení  III  0,00 

8. Ostatní vybavení v RD: bez dalšího vybavení I  0,00 

9. Venkovní úpravy: standardního rozsahu a provedení III  0,00 

10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD: bez vedlejších staveb 
nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 

II  0,00 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou: od 300 m2 do 800 m2 
celkem - celková plocha 510 m2  

II  0,00 

12. Kriterium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu III  0,00 

13. Stavebně - technický stav: stavba ve špatném stavu – (předpoklad 
provedení rozsáhlejších stavebních úprav) - podstandardní stav, 
není prováděna běžná údržba 

IV  0,65 

Koeficient pro stáří 120 let: 
s = 1 - 0,005 * 120 = 0,400 

Koeficient stáří s nemůže být nižší než 0,6. 
  

12 
 

Index vybavení IV = (1 +  Vi) * V13 * 0,600 = 0,386 

  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi 
Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka je vyšší než 
nabídka 

III  0,06 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 
území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Katastrální území lázeňských 
míst typu B) a C) a obce s lyžařskými středisky nebo obce ve 
významných turistických lokalitách - pro tento typ ocenění je 
hodnota znaku rovna 1.0 

II  1,00 
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8. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou 

nebo Brnem nebo katastrální území vyjmenovaných obcí v tabulce 

č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna) - pro tento typ ocenění je 
hodnota znaku rovna 1.0 

II  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní 
(peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) - pro tento typ 

ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

I  1,00 

 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,060 

  i = 1  

Index polohy pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  1,00 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 
Rezidenční zástavba 

I  0,04 

3. Poloha pozemku v obci: Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) IV  -0,08 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 
Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 
dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 

dobrá dostupnost centra obce 

III  0,02 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 
komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 

11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez vlivu na cenu. II  0,00 
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Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 0,980 

  i = 2 

Ocenění 
Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 2 323,- Kč/m3

 * 0,386 = 896,68 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 576,35 m
3
 * 896,68 Kč/m3 * 1,060 * 0,980= 536 853,42 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  536 853,42 Kč 

1.3. Bývalé chlévy 

Jedná se o přízemní přístavbu ke štítové stěně rodinného domu, obdélníkového půdorysu se 
sedlovou střechou. Je přístupný z nádvoří. Technický stav je výrazně zhoršený. 

Zatřídění pro potřeby ocenění
Vedlejší stavba § 16: typ A 
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Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm 

Podsklepení: nepodsklepená  

Podkroví: nemá podkroví 
Krov: umožňující zřízení podkroví 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 
Název Zastavěná plocha [m2

] výška 

1.NP   52,00 0,00 m 

  52,00 m
2 

Obestavěný prostor 

(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Typ Název Obestavěný prostor [m3

] 

NP Vrchní stavba 52*(2,6+2,5/2) =  200,20 

Obestavěný prostor - celkem:  200,20 m
3 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 
standardu 

Část 
[%] 

1. Základy základové pásy S 100 

2. Obvodové stěny zděné ze smíšeného zdiva S 100 

3. Stropy klenba S 100 

4. Krov dřevěný umožňující podkroví S 100 

5. Krytina pálená krytina S 100 

6. Klempířské práce  C 100 

7. Úprava povrchů omítka S 100 

8. Schodiště  C 100 

9. Dveře dřevěné svlakové P 100 

10. Okna jednoduchá S 100 

11. Podlahy betonová S 100 

12. Elektroinstalace světelná P 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 

obj. podíl 
1. Základy S  6,20 100  1,00  6,20 

2. Obvodové stěny S  30,40 100  1,00  30,40 

3. Stropy S  19,30 100  1,00  19,30 

4. Krov S  10,80 100  1,00  10,80 

5. Krytina S  6,90 100  1,00  6,90 

6. Klempířské práce C  1,90 100  0,00  0,00 

7. Úprava povrchů S  4,90 100  1,00  4,90 

8. Schodiště C  3,80 100  0,00  0,00 

9. Dveře P  3,10 100  0,46  1,43 

10. Okna S  1,00 100  1,00  1,00 
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11. Podlahy S  6,80 100  1,00  6,80 

12. Elektroinstalace P  4,90 100  0,46  2,25 

Součet upravených objemových podílů  89,98 

Koeficient vybavení K4:  0,8998 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m3

] =  1 250,- 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,8998 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0500 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2850 

Základní cena upravená [Kč/m3
] =  2 698,56 

Plná cena: 200,20 m
3
 * 2 698,56 Kč/m3 

=  540 251,71 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 120 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 140 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 120 / 140 = 85,7 % 

Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   

Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  81 037,76 Kč 

Koeficient pp *  0,790 

Cena stavby CS =  64 019,83 Kč 

Bývalé chlévy - zjištěná cena =  64 019,83 Kč 

1.4. Stodola 

Jedná se o přízemní přístavbu k bývalým chlévům, situovanou kolmo, obdélníkového půdorysu s 
valbovou a sedlovou střechou. Je přístupný z nádvoří. Vrata jsou průjezdná z nádvoří na náves. 
Technický stav je výrazně zhoršený a neumožňuje okamžitý pronájem. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Budova § 12: S. skladování a manipulace 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1252 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží 
Zastavěná 

plocha 

Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  130,00 m
2 

 2,70 m  351,00 

Součet   130,00 m
2   351,00 

 

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 351,00 / 130,00 = 2,70 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 130,00 / 1 = 130,00 m
2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   

Vrchní stavba 130*(2,7+3,0/2) =  546,00 m
3 
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(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Název Typ Obestavěný prostor 
Vrchní stavba NP  546,00 m

3 

Obestavěný prostor - celkem:  546,00 m
3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 
standardu 

Část 
[%] 

1. Základy vč. zemních prací základové pásy bez izolace P 100 

2. Svislé konstrukce zděné, vyztužené pilířky S 100 

3. Stropy  C 100 

4. Krov, střecha krov dřevěný, střecha valbová S 100 

5. Krytiny střech pálená krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce  C 100 

7. Úprava vnitřních povrchů  C 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické  X 100 

10. Schody  C 100 

11. Dveře  C 100 

12. Vrata dřevěná truhlářsky zpracovaná S 100 

13. Okna  C 100 

14. Povrchy podlah betonová, cihlová S 100 

15. Vytápění  X 100 

16. Elektroinstalace světelná P 100 

17. Bleskosvod  C 100 

18. Vnitřní vodovod  X 100 

19. Vnitřní kanalizace  X 100 

20. Vnitřní plynovod  X 100 

21. Ohřev teplé vody  X 100 

22. Vybavení kuchyní  X 100 

23. Vnitřní hygienické vyb.  X 100 

24. Výtahy  X 100 

25. Ostatní  C 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 

obj. podíl 
1. Základy vč. zemních prací P  13,20 100  0,46  6,07 

2. Svislé konstrukce S  30,40 100  1,00  30,40 

3. Stropy C  13,80 100  0,00  0,00 

4. Krov, střecha S  7,00 100  1,00  7,00 

5. Krytiny střech S  2,90 100  1,00  2,90 

6. Klempířské konstrukce C  0,70 100  0,00  0,00 

7. Úprava vnitřních povrchů C  4,20 100  0,00  0,00 

8. Úprava vnějších povrchů S  2,90 100  1,00  2,90 

9. Vnitřní obklady keramické X  0,00 100  1,00  0,00 
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10. Schody C  1,80 100  0,00  0,00 

11. Dveře C  2,40 100  0,00  0,00 

12. Vrata S  3,00 100  1,00  3,00 

13. Okna C  3,40 100  0,00  0,00 

14. Povrchy podlah S  2,90 100  1,00  2,90 

15. Vytápění X  0,00 100  1,00  0,00 

16. Elektroinstalace P  5,80 100  0,46  2,67 

17. Bleskosvod C  0,40 100  0,00  0,00 

18. Vnitřní vodovod X  0,00 100  1,00  0,00 

19. Vnitřní kanalizace X  0,00 100  1,00  0,00 

20. Vnitřní plynovod X  0,00 100  1,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody X  0,00 100  1,00  0,00 

22. Vybavení kuchyní X  0,00 100  1,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. X  0,00 100  1,00  0,00 

24. Výtahy X  0,00 100  1,00  0,00 

25. Ostatní C  5,20 100  0,00  0,00 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  57,84 

Koeficient vybavení K4:  0,5784 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3

]: =  2 231,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9708 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  1,0778 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,5784 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0500 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2660 

Základní cena upravená [Kč/m3
] =  3 016,55 

Plná cena: 546,00 m
3
 * 3 016,55 Kč/m3 

=  1 647 036,30 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 120 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 140 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 120 / 140 = 85,7 % 

Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   

Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  247 055,45 Kč 

Koeficient pp *  0,790 

Cena stavby CS =  195 173,81 Kč 

Stodola - zjištěná cena =  195 173,81 Kč 

1.5. Trvalé porosty 

Ovocné dřeviny a ostatní vinná réva oceněné zjednodušeným způsobem: § 47 

 

Celková cena pozemku: Kč  6 327,00 
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Celková výměra pozemku m
2 

 998,00 

Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m
2 

 998,00 

Cena pokryvné plochy porostů Kč  6 327,00 

Cena porostu je ve výši 4,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: *  0,045 

Cena ovocných dřevin a ostatní vinné révy: = 284,71 

Lesní porosty oceněné zjednodušeným způsobem: § 45 

Název  

Výměra 

[m
2
] 

Stáří 
[let]  

Zakme- 

nění  

Bonita Zastou- 

pení 
Jednotková cena 

[Kč/m2
] 

Uprav. jedn. 

cena 

Cena [Kč] 

BO - borovice lesní na pozemku p.č.: 1769  

1 219,00 55 10,00 5 88 % 5,28 4,65 5 668,35 

BOC - borovice černá na pozemku p.č.: 1769  

1 219,00 55 10,00 5 5 % 5,28 0,26 316,94 

MD - modřín evropský na pozemku p.č.: 1769  

1 219,00 55 10,00 3 5 % 10,32 0,52 633,88 

DBZ - dub zimní na pozemku p.č.: 1769  

1 219,00 55 10,00 7 2 % 2,41 0,05 60,95 

Cena lesního porostu celkem: 6 680,12 

Trvalé porosty - zjištěná cena celkem =  6 964,83 Kč 

Pozemek p.č.91, součástí rodinný dům č.p.33, včetně příslušenství, další pozemky - 
rekapitulace 

1.1. Pozemky:   734 095,22 Kč 

Stavby a porosty na pozemku: 

1.2. Rodinný dům č.p.33  536 853,42 Kč 

1.3. Bývalé chlévy  64 019,83 Kč 

1.4. Stodola  195 173,81 Kč 

1.5. Trvalé porosty  6 964,83 Kč 

Stavby a porosty na pozemku - celkem +  803 011,89 Kč 

 

Pozemek p.č.91, součástí rodinný dům č.p.33, včetně příslušenství, 
další pozemky - zjištěná cena celkem 

 

= 

  

1 537 107,11 Kč 

 

 

Tržní ocenění majetku  

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemky p.č.716, p.č.1215, p.č.1227, p.č.1563, p.č.1564, p.č.1565, p.č.1769  

Porovnávací metoda 

V dané lokalitě se pro určení obvyklé ceny nepodařilo pro porovnání zjistit sjednané ceny stejných 
nebo obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. Z tohoto důvodu byla jako hodnota 
určena tržní hodnota s použitím atributů pro určení ceny obvyklé. Zejména byly zváženy všechny 
okolnosti, které mají na cenu vliv, bez zohlednění vlivů mimořádných okolností trhu, osobních 
poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby.  
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Přehled srovnatelných pozemků: 
Název: Orná půda Konice 

Lokalita: Konice, Nový Šaldorf 
Popis: pozemky orné půdy 

p.č.1080, p.č.1213, p.č.1311, p.č.1159 k.ú.Nový Šaldorf 
součástí zemědělsky obdělávaného celku 

nesousedí spolu 

obhospodařuje je jeden subjekt 
prodej realizován pod č.V-9647/2020, založení řízení 21.10.2020 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

715 000 15 977 44,75 1,00 44,75 
 

Název: Orná půda Konice 

Lokalita: Konice 

Popis: pozemky orné půdy 

p.č.380, p.č.381, p.č.383, p.č.384, p.č.385, p.č.386, p.č.387, p.č.388, p.č.1593 

součástí zemědělsky obdělávaného celku 

nesousedí spolu 

obhospodařuje je jeden subjekt 
prodej realizován pod č.V-9647/2020, založení řízení 21.10.2020 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  0,90 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  0,90 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  0,90 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,95 

  

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

595 000 9 529 62,44 0,69 43,08 
 

Název: Vinice Hnanice 

Lokalita: Hnanice, sousedství do 5 km 

Popis: pozemky vinice 

okraj obce 

na hranici inženýrské sítě 

 

Koeficienty:   
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redukce pramene ceny -  0,80 

velikost pozemku -  0,90 

poloha pozemku -  0,90 

dopravní dostupnost -  0,90 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,90 
   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

1 005 000 3 350 300,00 0,52 156,00 
 

Název: Vinice Šatov 

Lokalita: Šatov, sousedství do 5 km 

Popis: pozemky vinice a zahrady 

okraj obce 

pozemky p.č.4131, p.č.4132, p.č.4133 

přístup z veřejné komunikace 

prodej realizován pod č.V-2041/2020-713, řízení podáno 3.3.2020 

katastrální pracoviště Znojmo 

 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  0,95 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,20 

vybavenost pozemku -  1,10 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,10 

  

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

135 000 4 651 29,03 1,38 40,06 
 

Název: Vinice Šatov 

Lokalita: Šatov, sousedství do 5 km 

Popis: pozemky vinice a zahrady 

okraj obce 

pozemky p.č.245, p.č.246, p.č.247 

přístup z veřejné komunikace 

prodej realizován pod č.V-11204/2020-713, řízení podáno 1.12.2020 

katastrální pracoviště Znojmo 

 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  0,95 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,20 
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vybavenost pozemku -  1,10 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,10 

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

101 000 2 693 37,50 1,38 51,75 
 

Název: Lesní pozemky Sedlešovice 

Lokalita: Sedlešovice, sousedství do 3 km 

Popis: vícedruhové porosty 

okraj lesa 

převládají borovice, akát, modřín 

pozemky p.č.787/1, p.č.787/3, p.č.790, p.č.791, p.č.792/1 

přístup z lesní cesty 

zásoba 111 m3/ha a 153 m3
 /ha 

prodej realizován pod č.V-4377/2020-713, řízení podáno 22.5.2020 

katastrální pracoviště Znojmo 

 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  0,95 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,30 

vybavenost pozemku -  1,30 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,30 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

122 800 9 981 12,30 2,09 25,71 
 

Název: Lesní pozemky Štítary 

Lokalita: Štítary, sousedství do 10 km 

Popis: vícedruhové porosty 

převládají borovice, smrk, modřín 

pozemky p.č.2211 

přístup z obecní cesty 

zásoba 152 m3/ha 

prodej realizován pod č.V-6304/2020, řízení založeno 16.7.2020 

katastrální pracoviště Znojmo 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  0,95 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 
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možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,30 

vybavenost pozemku -  1,30 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,30 

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

49 000 5 364 9,13 2,09 19,08 
 

Zjištěná průměrná jednotková cena 54,35 Kč/m2 

 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

V dané lokalitě se pro určení obvyklé ceny nepodařilo pro porovnání zjistit sjednané ceny stejných 
nebo obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. Z tohoto důvodu byla jako hodnota 
určena tržní hodnota s použitím atributů pro určení ceny obvyklé. Zejména byly zváženy všechny 
okolnosti, které mají na cenu vliv, bez zohlednění vlivů mimořádných okolností trhu, osobních 
poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby.  
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m
2 

] 

Jednotková 
cena 

[ Kč/m2 
] 

Spoluvlastnický 
podíl 

Celková cena 
pozemku 

[ Kč ] 
orná půda 716 1 372 45,00  61 740 

orná půda 1215 2 949 45,00  132 705 

orná půda 1227 3 034 45,00  136 530 

orná půda 1563 2 012 40,00  80 480 

ostatní plocha 1564 298 40,00  11 920 

vinice 1565 998 100,00  99 800 

lesní pozemek a 
porost 

1769 1 219 20,00  24 380 

Obvyklá cena před korekcí ceny 547 555 

ideální spoluvlastnický podíl 1/4 /1/4 = 125 000,00 

Celková výměra pozemků 11 882 Hodnota pozemků celkem 125 000 

 

2. Porovnávací hodnota  

2.1. RD Konice č.p.33, součástí pozemku p.č.91  

Oceňovaná nemovitá věc  

Porovnávací metoda 

Porovnávací hodnota je stanovena na základě porovnání cen níže uvedených porovnávaných 
nemovitostí, případně jednotkových cen odvozených z těchto nemovitostí. Tyto vybrané 
porovnávané nemovitosti představují obdobné nemovitosti situované v rámci dané lokality a 
sousedství, jejichž prodej byl realizován na realitním trhu. Porovnávací hodnota je stanovena s 
ohledem na velikost, standard, technický stav domu a rozsah pozemkového zázemí. 
V tomto případě lze provést pro stanovení porovnávací ceny nemovitosti orientační propočet 
prostřednictvím cen za 1 m2 užitné plochy. 

  

Užitná plocha: 101,10 m
2 

Obestavěný prostor: 576,00 m
3 
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Zastavěná plocha: 153,00 m
2 

Plocha pozemku: 510,00 m
2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Rodinný dům Havraníky 

Lokalita: Havraníky, sousedství do 2,5km 

Popis: řadový krajový RD, sklep, hospodářské prostory 

1 bytová jednotka 1+1, bez sociálního zařízení 
1.PP+1.NP+půda 

dvůr a zahrada 

inženýrské sítě : vodovod, elektřina, kanalizace, plynovod 

vytápění : lokální kamny na tuhá paliva 

technický stav: podstandardní 
větší pozemek, menší obytná plocha 

obdobná užitná plocha 

méně atraktivní lokalita 

Pozemek: 761,00 m
2 

Užitná plocha: 63,00 m
2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,02 

K3 Poloha 1,05 

K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 0,85 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90 

K8 Příslušenství 0,90 

   

Zdroj: realitní server 

Cena [Kč] 
 k 16.12.2020 

Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2

] 

1 390 000 63,00 22 063 0,54 11 914 

 

Název: Rodinný dům Šatov 

Lokalita: Šatov č.p.64, sousedství do 2,5km 

Popis: řadový RD, sklep, do nádvoří přístřešek 

pozemek p.č.575 

1 bytová jednotka 3+1 

1.PP+1.NP+půda 

inženýrské sítě : vodovod, elektřina, kanalizace, plynovod 

vytápění : ÚT plynový kotel 
technický stav: podstandardní, před rekonstrukcí 
menší pozemek, menší obytná plocha 

méně atraktivní lokalita 

stáří cca 140 let 
prodej realizován V-9534/2020, založení řízení 19.10.2020 

Katastrální pracoviště Znojmo 

Pozemek: 309,00 m
2 

Užitná plocha: 62,00 m
2 
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Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,05 

K3 Poloha 1,05 

K4 Provedení a vybavení 0,95 

K5 Celkový stav 0,95 

K6 Vliv pozemku 1,03 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,95 

K8 Příslušenství 1,02 

   

Zdroj: realitní server 

Cena [Kč] 
 k 19.10.2020 

Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2

] 

480 000 62,00 7 742 0,89 6 890 

 

Název: Rodinný dům Oblekovice 

Lokalita: Oblekovice, sousedství do 5km 

Popis: řadový RD 

1 bytová jednotka 3+1 

1.PP+1.NP+půda 

inženýrské sítě : vodovod ze studny, elektřina, plynovod 

v ulici vodovod, kanalizace 

vytápění : ÚT plynovým kotlem (plyn odpojený) 
technický stav: podstandardní, před rekonstrukcí 
menší pozemek, větší obytná plocha 

obdobná lokalita 

Pozemek: 464,00 m
2 

Užitná plocha: 140,00 m
2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,85 

K2 Velikosti objektu 0,95 

K3 Poloha 1,02 

K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 1,01 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90 

K8 Příslušenství 1,02 

   

Zdroj: realitní server 

Cena [Kč] 
 k 31.1.2021 

Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2

] 

2 200 000 140,00 15 714 0,62 9 743 

 

Název: Rodinný dům Znojmo 

Lokalita: ul.Krapkova, sousedství do 5km 

Popis: řadový RD, letní kuchyně, dílna 

bytová jednotka 3+1 

1.NP+podkroví 
inženýrské sítě : vodovod, kanalizace, elektřina, plynovod 

vytápění : lokální plynovými tělesy 
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ohřev vody : karmou 

technický stav: podstandardní, před rekonstrukcí 
menší pozemek, větší obytná plocha 

obdobná lokalita 

Pozemek: 247,00 m
2 

Užitná plocha: 150,00 m
2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 0,95 

K3 Poloha 0,98 

K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 1,05 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90 

K8 Příslušenství 0,98 

   

Zdroj: realitní server 

Cena [Kč] 
 k 1.7.2020 

Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2

] 

2 350 000 150,00 15 667 0,63 9 870 

 

Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty: 
V dané lokalitě se pro určení obvyklé ceny nepodařilo pro porovnání zjistit sjednané ceny stejných 
nebo obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. Z tohoto důvodu byla jako hodnota 
určena tržní hodnota s použitím atributů pro určení ceny obvyklé. Zejména byly zváženy všechny 
okolnosti, které mají na cenu vliv, bez zohlednění vlivů mimořádných okolností trhu, osobních 
poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby.  
 

Minimální jednotková porovnávací cena 6 890 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 9 604 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 11 914 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Stanovená jednotková cena 9 000 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 101,10 m
2 

Porovnávací hodnota před korekcí ceny 909 900 

ideální spoluvlastnický podíl 1/4 / ¼ =  205 000,00 

Výsledná porovnávací hodnota 205 000 Kč 
 

4.2. Výsledky analýzy dat 
 

Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:  
1. Pozemek p.č.91, součástí rodinný dům č.p.33, včetně příslušenství, 
další pozemky 

 1 537 107,10 Kč 

1.1. Oceňované pozemky  734 095,22 Kč 

1.2. Rodinný dům č.p.33  536 853,40 Kč 

1.3. Bývalé chlévy  64 019,80 Kč 

1.4. Stodola  195 173,80 Kč 
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1.5. Trvalé porosty  6 964,80 Kč 

  = 1 537 107,10 Kč  

Výsledná cena - celkem:  1 537 107,10 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  1 537 110,- Kč 

slovy: Jedenmilionpětsettřicetsedmtisícjednostodeset Kč 

 

Cena zjištěná dle cenového předpisu ideálního 
spoluvlastnického podílu ve výši ¼ 

 

 384 280 Kč  

slovy: Třistaosmdesátčtyřitisícedvěstěosmdesát Kč  
 

 

Rekapitulace tržního ocenění majetku  

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemky  547 555,- Kč 

2. Porovnávací hodnota  

2.1. RD Konice č.p.33  909 900,- Kč 
 

  

Porovnávací hodnota 1 457 455 Kč 
 

 

 

 

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemku p.č.91, jehož součástí je stavba rodinného 
domu č.p.33, včetně příslušenství, trvalých porostů a pozemků p.č.716, p.č.1215, p.č.1227, 
p.č.1563, p.č.1564, p.č.1565, p.č.1769, (LV č.164), k.ú.Konice u Znojma, obec Znojmo, okres  
Znojmo činí : 

Tržní hodnota  

330 000 Kč   

slovy: Třistatřicettisíc Kč  
 

Komentář ke stanovení výsledné ceny 

Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. 
Toto ocenění nemůže být použito k jinému účelu než je uvedeno v této zprávě. Jakékoli jiné použití 
či převzetí údajů pro jiný účel objednatelem či třetí stranou je neplatné. Platnost ocenění je omezena 
faktory, které mohou nastat po datu ocenění a mohou mít vliv na odhad tržní hodnoty. 
 

Silné stránky  

zemědělské pozemky užívané 

 
 

Slabé stránky  
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spoluvlastnický podíl 
technický stav domu 
 

 

5. ODŮVODNĚNÍ  

 

5.1. Interpretace výsledků analýzy 
V dané lokalitě se pro určení obvyklé ceny nepodařilo pro porovnání zjistit sjednané ceny stejných 
nebo obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. Z tohoto důvodu byla jako hodnota 
určena tržní hodnota s použitím atributů pro určení ceny obvyklé. Zejména byly zváženy všechny 
okolnosti, které mají na cenu vliv, bez zohlednění vlivů mimořádných okolností trhu, osobních 
poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby.  

5.2. Kontrola postupu 
Byla provedena kontrola jednotlivých dílčích výpočtů a postupů, která ověřila obecnou správnost 
postupu. 
 

 

6. ZÁVĚR  

 

6.1. Citace zadané odborné otázky 
Zodpovědět 1) až 4) : 
 

1) Uvedená oceněná nemovitá věc a její příslušenství na LV č. 164 : 

Stanovit obvyklou ceny nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na 
pozemku p.č.91, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p.33, včetně příslušenství, trvalých 
porostů a pozemků p.č.716, p.č.1215, p.č.1227, p.č.1563, p.č.1564, p.č.1565, p.č.1769, (LV 
č.164), k.ú.Konice u Znojma, obec Znojmo, okres  Znojmo 

2) Příslušenství oceněné nemovité věci: 

zděný objekt bývalých chlévů 

zděná stodola 

 

venkovní úpravy 

přípojky inženýrských sítí - vody, kanalizace, plynu, elektřiny,  plot předzahrádky na cihelné 
podezdívce se vstupními vrátky, betonová a dlážděná plocha nádvoří, zemní sklep 

 

3) výsledná cena nemovité věci ad 1) a jejího příslušenství ad 2) kterých se ocenění týká :       
      330 000 Kč 

4) věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými 
nemovitými věcmi  ad 1) a ad 2) : 

nezjištěno 

6.2. Odpověď 
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TRŽNÍ HODNOTA 330 000 Kč 

slovy: Třistatřicettisíc Kč  

 

Nemovitost je oceněna jako prázdná, bez závazků. 
Nemovitost nebyla zpřístupněna, proto bylo provedeno pouze vnější ohledání nemovitosti. Vychází 
se z podkladové dokumentace poskytnuté zadavatelem posudku a dále z náhledu mimo oceňovanou 
nemovitost. Byly posuzovány pouze vnější viditelné konstrukce. Znalec upozorňuje, že se 
předpokládané konstrukce, vybavení, zařízení stavby a technický stav interiéru může od skutečnosti 
i výrazněji odlišovat. Stav nemovité věci byl uvažován jako průměrný. 
 

6.3. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho 
přesnost 

Bez skutečností snižujících přesnost závěru. 
 

SEZNAM PŘÍLOH  

 

 počet stran A4 v příloze: 
Fotodokumentace 3 

Mapa oblasti 1 

Výpis z katastru nemovitostí LV 164 5 

Kopie katastrální mapy 1 

 

Konzultant a důvod jeho přibrání 
Znalec nepřibral konzultanta. 

Odměna nebo náhrada nákladů 

Odměna byla sjednána smluvně. 
 

ZNALECKÁ DOLOŽKA  

 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Městského soudu v 
Praze ze dne 2.9.1997, č.j. Spr. 388/97 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se 
zvláštní specializací oceňování nemovitostí. 
 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 2698 evidence posudků. 

V Praze 28.4.2021 
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OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

Ing. Pavel Čoudek 

Plickova 567 

149 00 Praha 4 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.11.3. 

 

PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU  

č: 2698-28/2021 

 počet stran A4 v příloze: 

Fotodokumentace 3 

Mapa oblasti 1 

Výpis z katastru nemovitostí LV 164 5 

Kopie katastrální mapy 1 
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