
ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ
číslo 19 - 11 / 2019

NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, č. 1353/29 v k. ú. Braník, včetně spoluvlastnického podílu
621/40248 na společných částech byt. domu Braník č.p. 1353 a na pozemcích
parc. č. 2692/86, 2692/91, 2692/92, vše zapsáno na LV č. 7345 pro k.ú. Braník,
obec Praha

Katastrální údaje : Kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Braník
Adresa nemovité
věci:

Nad lesním divadlem 1353/8, 142 00
Praha, Braník

Vlastnické údaje: Martin Veselý, Nad lesním divadlem 1353/8, 142 00 Praha 4, podíl 1 / 1

OBJEDNAVATEL: Exekutorský úřad Praha – západ, Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor
Adresa objednavatele: Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 - Břevnov

ZHOTOVITEL : Ing. Lenka Pfaurová
Adresa zhotovitele: Komenského 2182, 252 28 Černošice

IČ: 04049233 telefon: +420 725 746
312

e-mail:
lenka.pfaurova@seznam.cz

ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení, č.j. 191 EX 613/19-34 (ocenění stávajícího stavu)

OBVYKLÁ CENA 4 026 000 Kč

Stav ke dni : 19.8.2019 Datum místního šetření: 19.8.2019
Za přítomnosti: objednatele ocenění

Počet stran: 27 stran Počet příloh: 15 Počet vyhotovení: 2

V Černošicích, dne 06.09.2019 Ing. Lenka Pfaurová



NÁLEZ

Znalecký úkol
Znaleckým úkolem je provést ocenění cenou obvyklou bytové jednotky č. 1353/29 v k.ú. Braník, v
bytovém domě Braník č.p. 1353 na parcele č. 2692/86 (LV č. 4067), včetně podílu o velikosti id
621/40248 na společných částech domu a pozemcích parc. č. 2692/86, 2692/91, 2692/92 v k.ú. Braník, vše
zapsáno na LV č. 7345 pro k.ú. Braník, obec Praha, okr. Hlavní město Praha.

Ocenění je provedeno „cenou obvyklou” ve smyslu definice uvedené §2, odst. 1 a 5 zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve
znění pozdějších předpisů.

Základní pojmy a metody ocenění
(1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona 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 věci a určí se
porovnáním.
(2) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je
a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu
ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění,
b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z
výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto
výnosu (úrokové míry),
c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným
předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné
funkčně související věci,
d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo
která je jinak zřejmá,
e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě
předpisů o účetnictví,
f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve
stanoveném období na trhu,
g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě
cena odvozená ze sjednaných cen.

Přehled podkladů
Podklady od zadavatele

I. Usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Beneše o ustanovení znalce a objednávka
znaleckého posudku ze dne 31.7.2019 pod č.j. 191 EX 613/19-34.

II. Výpis z katastru nemovitostí LV č. 7345, k.ú. Braník, obec Praha, okr. Hl. m. Praha,
vyhotovený KÚ pro hl. m. Prahu, KP Praha, dne 31.7.2019, 12:55:02.
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Podklady obstarané znalcem
III. Fotodokumentace exteriéru a společných prostor domu pořízená znalcem v rámci prohlídky

nemovitosti dne 19.8.2019
IV. Kopie Smlouvy kupní ze dne 8.12.2014
V. Kopie příslušné části z prohlášení vlastníka vztahující se k posuzované bytové jednotce
VI. Informace z veřejně dostupných zdrojů
VII.Informace z katastru nemovitostí
VIII.Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění

Vlastnické a evidenční údaje
Listy vlastnictví č. 7345, k.ú. Braník.

Vlastník:
Vlastnické právo: Veselý Martin, Nad lesním divadlem 1353/8, Braník, 14200 Praha 4, Identifikátor:
730821/3385

Místopis
Hlavní město Praha, městská část Praha 4, lokalita Braník. Jedná se o městskou část, která se nachází
ve střední až jižní části Prahy. Bytový dům se nachází v ulici Nad lesním divadlem. Městská část má
vybudovanou veškerou infrastrukturu a centrum města je snadno dostupné. V docházkové
vzdálenosti se nachází autobusové a tramvajové zastávky s dobrou návazností na metro.

Bytový dům se nachází v ulici Nad lesním divadlem (městská část Praha 4 - Braník). V blízkosti je
veškerá dostupná občanská vybavenost - obchody, zdravotní středisko, pošta, školy atd. Bytový
panelový dům se nachází v okrajové části sídliště. Okolí domu je obklopeno zelení, v samém
sousedství lesa Velký háj a nákupní středisko Novodvorská Plaza.

Dopravní dostupnost je dobrá i vlastním automobilem, s výborným napojením na městskou
hromadnou dopravou. V dosahu objektu je kapacitní komunikace Novodvorská (cca 300 m) s
návazností na Jižní spojku. V blízkosti je MŠ, ZŠ, gymnázium, síť základních služeb, obchodů a
rozmanitých historických, kulturních a sportovních objektů a ploch (Kulturní centrum Novodvorská,

obchodní centrum Novodvorská Plaza, koupaliště Lhotka, Lhotecký a Hodkovický les). V dosahu je
vlakové nádraží Praha - Braník. Stanice metra linky „C” Kačerov je vzdálena od nemovitosti šest

stanic busu MHD. Nevýhodou lokality je její blízkost frekventovaná čtyřproudová ulice

Novodvorská (cca 80m od objektu).

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV
Okolí: • bytová zóna • průmyslová zóna Okolí : • bytová zóna • průmyslová zóna

• ostatní • nákupní zóna • ostatní • nákupní zóna

Přípojky: • voda • kanalizace • plyn Přípojky: • voda • kanalizace • plyn

• elektro • telefon • elektro • telefon

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

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

Poloha v obci: širší centrum - bytové domy zděné

Celkový popis
Prohlídka nemovitosti se uskutečnila dne 19.8.2019 od 14 hodin. Nebylo umožněno vnitřní ohledání

nemovité věci, resp. bytová jednotka nebyla znalci zpřístupněna. Nebyla předložena stavební ani jiná

dokumentace. Došlo k ohledání exteriéru a interiéru bytového domu Braník č.p. 1353, až ke dveřím

v 5. patře v hale u výtahů, se zvonkem k bytu č. 29.
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Jedná se o byt umístěný v 6.NP (ze 13 NP) bytového domu Braník č.p. 1353. Jednotka č. 1353/19 je

byt o dispozici 3+1. Jednotka se skládá z: předsíň 9,59 m2, kuchyň 5,65 m2, obývací pokoj 18,00 m2,

ložnice 12,85 m2, ložnice 8,00 m2, koupelna 2,96 m2, WC 0,91 m2, komora v jednotce 1,57 m2, spíž

2,60 m2. Celková podlahová plocha jednotky s příslušenstvím je 62,13 m2. Celková (zaokrouhlená)

podlahová plocha jednotky s příslušenstvím pro výpočet spoluvlastnických podílů je 62,1 m2.

K jednotce č. 1353/29 je zřízeno výlučné užívání lodžie (přístup pouze z bytu) o výměře 2,6 m2.

Standard ani technický stav bytu není znám.

Bytový dům je odhadem cca ze 70.let 20.stol., panelový montovaný, o 13 NP, s dvěma osobními

výtahy. Bytový dům je po částečné rekonstrukci neznámého data. Fasáda objektu je zateplená.

Výtahy jsou (zn. Schindler) jsou z roku 2008. Okna jsou plastová s dvojsklem. Vstupní domovní

portál (vč. zvonků) je nový. Lodžie mají opravené zábradlí.

RIZIKA

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou
NE Jednotka je řádně zapsána v katastru nemovitostí

NE Stav jednotky umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc)

NE Skutečné užívání jednotky není v rozporu s její kolaudací

NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace

Komentář: bez rizik

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou
NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území

NE Povodňová zóna 1 - zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně / záplavy

Komentář: bez rizik

Věcná břemena a obdobná zatížení:
ANO Věcná břemena neovlivňující obvyklou cenu (např. přípojky inženýrských sítí)

ANO Zástavní právo

ANO Exekuce
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Komentář: - Věcné břemeno
k části pozemku (dle GP 1885-80/2004) za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby a
oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě
Oprávnění pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000
Praha 3, RČ/IČO: 04084063
Povinnost k: Jednotka 1353/29
Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 12.10.2005. Právní účinky
vkladu práva ke dni 03.01.2006; V-391/2006-101
Listina: Souhlasné prohlášení o přechodu práv v důsledku rozdělení společnosti ze dne
02.06.2015. Právní účinky zápisu ke dni 15.06.2015. Zápis proveden dne 16.07.2015;
V-45947/2015-101
Pořadí k: datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

- Zástavní právo smluvní
Pohledávky A
a) pohledávka ve výši 2 500 000,00 Kč s příslušenstvím
b) budoucí pohledávky do výše 2 725 000,00 Kč, vzniklé do 15.11.2044
Pohledávky B
budoucí pohledávky do výše 325 000,00 Kč, vzniklé do 15.11.2044
Oprávnění pro: FLAGITEX EUROPE a.s., Bryksova 763/46, Černý Most, 19800 Praha 9,
RČ/IČO: 07859830
Povinnost k: Jednotka 1353/29
Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č.10000496264 ze dne 08.12.2014.
Právní účinky zápisu ke dni 08.12.2014. Zápis proveden dne 13.01.2015; uloženo na prac.
Praha; V-81098/2014-101
Listina: Smlouva o postoupení pohledávky č.sml. 2018-RL-10005 ze dne 27.03.2019. Právní
účinky zápisu ke dni 28.03.2019. Zápis proveden dne 04.06.2019; V-19918/2019-101
Pořadí k: 08.12.2014 10:59

Související zápisy: Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č.10000496264 ze dne 08.12.2014.
Právní účinky zápisu ke dni 08.12.2014. Zápis proveden dne 13.01.2015; uloženo na prac.
Praha; V-81098/2014-101

Související zápisy: Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č.10000496264 ze dne 08.12.2014.
Právní účinky zápisu ke dni 08.12.2014. Zápis proveden dne 13.01.2015; uloženo na prac.
Praha; V-81098/2014-101

Související zápisy: Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva
Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č.10000496264 ze dne 08.12.2014.
Právní účinky zápisu ke dni 08.12.2014. Zápis proveden dne 13.01.2015; uloženo na prac.
Praha; V-81098/2014-101

- Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: Mgr. Jan Beneš, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6
Povinnost k: Veselý Martin, Nad lesním divadlem 1353/8, Braník, 14200 Praha 4, RČ/IČO:
730821/3385
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 191 EX 613/19-10 k 68
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EXE-1179/2019 10 ze dne 17.04.2019. Právní účinky zápisu ke dni 26.04.2019. Zápis
proveden dne 30.04.2019; uloženo na prac. Praha; Z-13938/2019-101

Související zápisy: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Povinnost k: Jednotka 1353/29
Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 191 EX-613/2019 -20 ze dne
26.04.2019. Právní účinky zápisu ke dni 26.04.2019. Zápis proveden dne 29.07.2019;
uloženo na prac. Praha; Z-13937/2019-101

- Práva k nemovitostem jsou dotčena změnou; V-38610/2019-101

Výše uvedená zatížení nebyla zohledněna ve stanovené obvyklé ceně nemovitosti.

Ostatní rizika: nejsou
NE Nemovitá věc není pronajímána
Komentář: Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.
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OCENĚNÍ

Výpočet porovnávací hodnoty

Bytová jednotka č. 1353/29, k.ú. Braník

Oceňovaná jednotka

Lokalita: Braník
Popis: byt střední velikosti v 6.NP v panelovém bytovém domě
Dispozice: 3+1
Typ stavby: panel
Podlaží: 6.NP
Užitná plocha: 62,65 m2

Srovnatelné jednotky:

Název: Prodej bytu 3+1 64 m2

Lokalita: Jílovská, Praha 4 - Braník
Popis: Byt 3+1 s lodžií v původním stavu, kousek od obchodního centra Novodvorská

plaza. Byt o celkové velikosti 70m2 se nachází v 11. podlaží ze 12. zatepleného

panelového domu. Byt je v původním stavu a je vhodný ke kompletní rekonstrukci.

Okolí domu s dostatkem zeleně a možnostmi sportovního vyžití nebo odpočinku - jen
pár metrů od domu je nově vybudovaný biotop Lhotka, o kousek dál pak lesopark
Hodkovičky, několik dětských hřišť nebo tenisové kurty. V okolí se nachází
kompletní občanská vybavenost - v těsné blízkosti je několik mateřských školek a
škol, kulturní centrum, poliklinika nebo obchodní centrum Novodvorská. Dopravní
dostupnost této lokality je výborná - ze zastávky Sídliště Novodvorská, kterou
najdete jen pár metrů od domu, vás několik linek autobusů odveze za 9 minut na
metro C Kačerov, nebo za 16 minut na metro B Smíchovské Nádraží.

Podlaží: 11.NP
Dispozice: 3+kk
Typ stavby: panel
Užitná plocha: 64,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - redukce inzerce 0,95
K2 Velikosti objektu 1,00
K3 Poloha - 11.NP 1,05
K4 Provedení a vybavení 1,00
K5 Celkový stav 1,00
K6 Vliv pozemku 1,00
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

Zdroj: www.sreality.cz

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - redukce inzerce; Poloha - 11.NP;
Váha: 5

Cena
[Kč]

Užitná plocha
[m2]

Jedn. cena
Kč/m2

Celkový koef.
KC

Upravená j. cena
[Kč/m2]

4 190 000 64,00 65 469 1,00 65 469
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Název: Prodej bytu 3+1 69 m2

Lokalita: Zálesí, Praha 4 - Krč
Popis: Nabízíme k prodeji byt 3+1/L v panelovém domě na sídlišti Krč ve 2. patře. Byt je v

OV. V blízkém okolí se nachází Nemocnice v Krči, zastávka MHD/PID (5 min. na
metro Kačerov), rekreační zóna Michelského a Kunratického lesa. V budoucnu bude
v těsném sousedství zprovozněna stanice metra D. Většina obvyklých služeb je v pěší
vzdálenosti - mateřská školka 1 min, základní škola 10 min, Tři gymnázia do 10 min.
MHD. Dům je po celkové rekonstrukci. Měsíční náklady spojené s bydlením jsou
6.500,-Kč. Dispozice: obývací pokoj 17 m2, ložnice 11 m2, pokoj 10 m2, kuchyně
10 m2, předsíň 10 m2, koupelna 2,5 m2, samostatné WC 1 m2. Komora na stejné
podlaží 1,3 m2, zasklená lodžie 7 m2 (jižní). Bytové jádro je původní, byt je vyklizen
a vyžaduje částečnou rekonstrukci. V domě je společná kočárkárna. Parkování na
ulici, parkovací zóna není zřízena. Uvolnění bytu je možné ihned po úhradě kupní
ceny.

Podlaží: 3.NP
Dispozice: 3+1
Typ stavby: panel
Užitná plocha: 69,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - redukce inzerce 0,95
K2 Velikosti objektu 1,00
K3 Poloha 1,00
K4 Provedení a vybavení 1,00
K5 Celkový stav 1,00
K6 Vliv pozemku 1,00
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

Zdroj: www.sreality.cz

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - redukce inzerce;
Váha: 1

Cena
[Kč]

Užitná plocha
[m2]

Jedn. cena
Kč/m2

Celkový koef.
KC

Upravená j. cena
[Kč/m2]

3 900 000 69,00 56 522 0,95 53 696

Název: Prodej bytu 3+kk 60 m2

Lokalita: ulice Sulická, Praha - Praha 4
Popis: Kompletně zrekonstruovaný byt 3+k.k. o velikosti 60 m2 s komorou na chodbě před

bytem. Nová kuchyňská linka v barevné kombinaci bílé a antracitu, včetně vybavení
- indukční deska, trouba, mikrovlnka, myčka, lednice a digestoř. V rámci
rekonstrukce nové rozvody voda i odpad, elektroinstalace v mědi, podlahy, dlažby,
obklady, zděné jádro, štuky a SDK podhledy. IS - elektřina 230 V, voda, kanalizace,
topení dálkově. Bytová jednotka se nachází v 6. patře s výtahem.Plná občanská
vybavenost v místě.

Podlaží: 7.NP
Dispozice: 3+kk
Typ stavby: panel
Užitná plocha: 60,00 m2
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Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - redukce inzerce 0,95
K2 Velikosti objektu 1,00
K3 Poloha 1,00
K4 Provedení a vybavení - vyšší standard 0,93
K5 Celkový stav 1,00
K6 Vliv pozemku 1,00
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

Zdroj: www.sreality.cz

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - redukce inzerce; Provedení a vybavení -
vyšší standard;

Váha: 1
Cena
[Kč]

Užitná plocha
[m2]

Jedn. cena
Kč/m2

Celkový koef.
KC

Upravená j. cena
[Kč/m2]

4 690 000 60,00 78 167 0,88 68 787

Minimální jednotková porovnávací cena 53 696 Kč/m2

Jednotková porovnávací cena - aritmetický průměr 62 651 Kč/m2

Jednotková porovnávací cena - vážený průměr 64 261 Kč/m2

Maximální jednotková porovnávací cena 68 787 Kč/m2

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy
Vážená jednotková cena 64 261 Kč/m2

Celková užitná plocha oceňované jednotky 62,65 m2

Výsledná porovnávací hodnota 4 025 952 Kč
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REKAPITULACE OCENĚNÍ

Porovnávací hodnota 4 025 952 Kč

Silné stránky
- byt středních rozměrů v širším centru Prahy
- lodžie
- dům po kompletní rekonstrukci

Slabé stránky
- panelový bytový dům
- větší vzdálenost od centra a stanic metra

Komentář ke stanovení výsledné ceny

Na základě výše uvedených zjištění a propočtů je stanovena obvyklá cena
nemovitosti - bytové jednotky č. 1353/29 s podílem na společných částech byt.
domu Braník č.p. 1353 a pozemcích p.č. 2692/86, 2692/91, 2692/92, vše k.ú.
Braník, obec Praha, okres Hl. město Praha na základě porovnávací hodnoty, po
zaokrouhlení ve výši 4.026.000,-Kč.

Obvyklá cena

4 026 000 Kč
slovy: Čtyřimilionydvacetšesttisíc Kč

zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.10.1

Závěr

I. Nemovitá věc, které se výkon týká:
- bytová jednotka č. 1353/29 v k.ú. Braník, v bytovém domě Braník č.p. 1353 na parcele č. 2692/86,
včetně podílu o velikosti id 621/40248 na společných částech domu a pozemcích parc. č. 2692/86,
2692/91, 2692/92, vše zapsáno na LV č. 7345 pro k.ú. Braník, obec Praha, okr. Hlavní město Praha.

II. Příslušenství nemovité věci, které se výkon týká:
- nezjištěno.

III. Výsledná cena nemovité věci (I.) a jejího příslušenství (II.), které se výkon týká:
- v objektivní zaokrouhlené výši 4.026.000,-Kč.

IV. Zjištěná věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která
prodejem v dražbě nezaniknou:
- na předmětné nemovitosti vázne věcné břemeno, které prodejem v dražbě nezanikne.
Dle LV č. 7345 pro k.ú. Braník ze dne 31.7.2019 je v části C „Věcná práva zatěžující nemovitost”
zapsáno Věcné břemeno (podle listiny) k části pozemku (dle GP 1885-80/2004) za účelem zřízení a
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uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě, oprávnění pro Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, RČ/IČO: 04084063,
povinnost k jednotce 1353/29 (V-391/2006-101, V-45947/2015-101). Jedná se o věcné břemeno
neovlivňující obvyklou cenu.

V Černošicích 06.09.2019

Ing. Lenka Pfaurová
Komenského 2182
252 28 Černošice
telefon: +420 725 746 312
e-mail: lenka.pfaurova@seznam.cz

Znalecká
doložka:

Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy
Krajského soudu v Praze ze dne 13.12.2017 pod č.j. Spr 4108/2015, v oboru:
ekonomika, odvětví: ceny a odhady, se specializací: nemovitosti, zapsaný v
seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Praze.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 19 - 11 / 2019 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Z112019.
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Mapa oblasti

Pozemek p.č. 2692/86 v k.ú. č. 727873

Pozemek p.č. 2692/86 v k.ú. č. 727873
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Kopie katastrální mapy ze dne 5.9.2019

Pozemek p.č. 2692/86 v k.ú. č. 727873
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Fotodokumentace
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Prohlášení vlastníka
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