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1. NÁLEZ 

1.1 Identifikace předmětu ocenění 

Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu (tržní hodnotu) nemovitostí a jejich 
příslušenství vymezených v exekučním usnesení soudního exekutora č.j. 159 EX 
01228/17-083 ze dne 10.5.2018, a to spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/2 na 
nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 132 u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, kat. území 
Přízřenice, a to: 

• Pozemek p.č 902/10 o výměře 586 m2, orná půda 

1.2 Poloha a popis nemovitosti 

Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Brno v městské části Přízřenice v okresu 
Brno-město v Jihomoravském kraji. Leží mezi rameny řeky Svratky poblíž nákupního 
centra Olympia v nadmořské výšce 194 m nad mořem. Katastrální území Přízřenice 
má rozlohu 381,57 ha. V současné době má statutární město Brno 377 973 obyvatel. 

Jedná se volný nezastavěný pozemek bez oplocení, který se nachází mezi podobnými 
nezastavěnými pozemky. Při místním šetření bylo zjištěno obdělávání pozemku 
(včetně okolních). Přístup k nemovitosti je po zpevněné obecní komunikaci. Hlavní 
přístup je ze severní strany příjezdem směrem od městské čtvrti Přízřenic. 

Pozemek patří do povodňové zóny 4 – s vysokým nebezpečím povodně/záplavy. 
Předmětný pozemek ani okolní pozemky nejsou evidovány jako kontaminované. Areál 
bývalých skleníků Přízřenice nacházející se 350 m severně od pozemku je evidován 
jako brownfield s možnou kontaminací. 

Pozemek má půdorysně výrazně protáhlý tvar obdélníku (přibližně 7 x 84 m). Velmi 
mírně se svažuje východním směrem (do 5%). Ze západní strany sousedí 
s cyklostezkou. Severní a jižní strana pozemku sousedí s podobnými parcelami. 
Východní strana sousedí s parcelou ochranného pásma řeky Svratky. 

Pozemkem prochází nadzemní elektrické vedení, přičemž ochranné pásmo 
jednoznačně zasahuje na předmětný pozemek. Jiná vedení inženýrských sítí 
zjištěna nebyla. 

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda s BPEJ 2.55.00. 

Dle platného územního plánu města Brna se pozemek nachází v druhu nestavební 
plochy, v návrhové funkční ploše KV -  krajinné zeleně. V této ploše jsou přípustné 
pouze přirozené dřevinné porosty, louky, vodohospodářské stavby a stavby 
protipovodňových opatření se zachováním vegetační složky. Dále jsou přípustné pěší 
a cyklistické stezky, drobné sakrální stavby a drobné stavby zejména pro vzdělávací a 
výzkumnou činnost. 
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1.3 Věcná břemena, výměnky, nájemní či pachtovní práva 

Dle výpisu z katastru nemovitostí neváznou na oceňované nemovitosti žádná věcná 
břemena.  

Žádné nájemní ani pachtovní smlouvy nebyli znalci předloženy. Vzhledem ke zjištění 
při místním šetření, že pozemek je obdělávaný, se předpokládá, že na 
předmětném pozemku mohou váznout nájemní či pachtovní práva. 

1.4 Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 8.5.2018 je jako vlastník oceňovaných 
nemovitostí na LV 132, k.ú. Přízřenice zapsán: 

 

1.5 Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Prohlídka a zaměření nemovitosti byla provedena dne 6. 6. 2018 za přítomnosti 
zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o. 

1.6 Movité a nemovité příslušenství 

Při místním šetření nebyly zjištěny nemovité ani movité věci, které tvoří příslušenství 
nemovité věci.  

1.7 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

• Výpis z katastru nemovitostí pro oceňované nemovitosti; 
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• Kopie katastrální mapy k oceňovaným nemovitostem; 

• Informace zjištěné při prohlídce nemovitosti; 

• Informace z realitního serveru; 

• Vlastní databáze znalce; 

• Databáze realizovaných prodejů nemovitostí MOISES; 

• Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a 
fotodokumentace z místního šetření; 

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění k datu ocenění; 

• Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění k datu ocenění; 

• Vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném znění k datu ocenění; 

• BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné 
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009; 

• ZAZVONIL ZBYNĚK – Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007; 

• DUŠEK DAVID – Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká 
škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku,  2006; 

• ZAZVONIL ZBYNĚK – Porovnávací hodnota nemovitostí, I.vydání, nakladatelství 
EKOPRESS, s.r.o., 2006; 

• BRADÁČ a kol. – Soudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství CERM, 
2010; 

• HÁLEK VÍTĚZSLAV – Oceňování majetku v praxi, I.vydání, DonauMedia s.r.o., 
2009; 

• ZAZVONIL ZBYNĚK – Oceňování nemovitostí – výnosový přístup, I.vydání, 
nakladatelství Oeconomica 2010; 

• IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou, 
Praha, září 2012. 
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2. OCENĚNÍ 
Obvyklou cenu (tržní hodnotu) nemovitosti lze obecně vyjádřit následovně: 

Obvyklá cena je taková, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje 
a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. 

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je definována takto: 

Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. se 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. 

Cena určená jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena je cena zjištěná. Jiným 
způsobem oceňování jsou: 

2.2.1. Metoda nákladová 

Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude větší, než 
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přiměřených odpisů. Jedná se 
tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. Reprodukční 
hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové 
plochy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení zjistí 
odpovídající cena za zvolenou měrnou jednotku, chybějící prvky konstrukcí se 
nezapočítávají, vyšší vybavení se připočítává. Vynásobením zjištěné zastavěné 
plochy nebo obestavěného prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí 
hodnota. Od takto zjištěné výchozí hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá 
stavbě daného stáří a způsobu údržby objektu, výsledkem je věcná hodnota. 

Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjištění věcné hodnoty používá též 
modifikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013, o 
oceňování majetku a o změně některých zákonu, v aktuálním znění.  

2.2.2. Metoda výnosová 

Principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata spočívá 
v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí prospěch lze 
finančně vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou hodnotu lze definovat 
jako součet všech těchto očekávaných výnosů, transformovaných na současnou 
hodnotu peněz. Očekávaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od 
situace na běžném realitním trhu. Roční výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit 
o náklady spojené s užíváním nemovitosti (zejména se jedná o náklady na průměrnou 
roční údržbu, správu nemovitosti, daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti). 
Transformace na současnou hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové 
kapitalizace. Očekávaný výnos se u předmětné nemovitosti zjistí z ročního nájemného.  
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2.2.3. Metoda komparativní 

Komparativní metoda, též srovnávací metoda je statistická metoda. Vychází z toho, že 
z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako 

základ pro hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné 
hodnoty nemovitostí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) 
nebo se opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném 
regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci. 

Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří: 

Poloha nemovitostí 

o vzdálenost od center měst či obcí 
o vzdálenost od hlavních komunikačních tahů 
o přístup k silničním či železničním trasám 

Využitelnost nemovitostí 

o stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak pře 
dimenzovanost 

o účel staveb a možnost adaptace na jiné využití 
o kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy 
o možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí 
o omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma) 

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena 

o stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost 
o předkupní práva, věcná břemena 
o zástavní práva 
o soudní spory (např. restituční spory) 

Situace na realitním trhu 

o celkové trendy v prodeji nemovitostí 
o prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě 

2.1 Volba metody ocenění 

Vzhledem k výše popsané metodologii oceňování nemovitostí pro obvyklou cenu a 
vzhledem k účelu posudku se jako nejlépe použitelná metoda pro daný účel jeví 
metoda komparativní. Tato metoda dokáže za předpokladu existence kvalitní databáze 
cen srovnatelných pozemků nejlépe zhodnotit obchodovatelnost a tedy i tržní hodnotu 
srovnávaných nemovitostí.  

Metodou ocenění byla tedy zvolena metoda komparativní. 

2.2 Ocenění porovnávací metodou 

V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu. 

Předmětem ocenění je pozemek o výměře 586 m2 
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2.2.4. Srovnávací nabídka 

  

1) Modřice, okres Brno-město, výměra 7685 m2 

Prodej pozemku o výměře 7685 m2 v katastru obce Modřice. Jedná se o ovocný sad, 
prodej 1/3 z celkové výměry. 

NABÍDKOVÁ CENA:  829 980 Kč 

  

 

 

 
2) Brno - Bosonohy, okres Brno-město, výměra 755 m2 

Pozemek o celkové výměře 755 m2, který se nachází u staré dálnice v k.ú Bosonohy. 
V současné době je pozemek veden jako orná půda. Pozemek se nachází mezi silnicí 
Veselka - Žebětín a starou dálnicí Veselka - Bystrc. 
NABÍDKOVÁ CENA: 151 000 Kč 

   

 

 

 

3) Modřice, okres Brno-venkov, výměra 2 795 m2 

Pozemek o celkové výměře 2795 m2, který byl prodán 19.4.2017 v rámci řízení V-
5919/2017 se nachází v k.ú Modřice blízko silnice II/152. Pozemek je rozdělen vodním 
tokem. V současné době je pozemek veden jako orná půda. Dle územního plánu se 
část pozemku nachází v ploše Nzo – orné půdy a Rz – plochy rekreačních zahrádek. 
Jeho reálné využití je jako obdělávaná půda. 



STATIKUM s. r.o. 3698-433-2018 

  Str. 9 

REALIZOVANÁ CENA: 132 000 Kč 

  

 

4) Modřice, okres Brno-venkov, výměra 23 860 m2 

Pozemek o celkové výměře 23 860 m2, který byl prodán 6.2.2015 v rámci řízení V-
829/2017 se nachází v k.ú Modřice. Pozemek je rozdělen přístupovou cestou. V 
současné době je pozemek veden jako orná půda. Dle územního plánu se část 
pozemku nachází v ploše Nzo – orné půdy a územní rezervy pro silniční dopravu Ra2. 
REALIZOVANÁ CENA: 1 000 000 Kč 
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 Komparace 

 

Porovnávací hodnota nemovité věci specifikované v bodě 1.1 činí dle odborného 
odhadu 40 000 Kč. Při porovnání byly zohledněny veškeré skutečnosti, mající vliv na 
obvyklou cenu.  

 

2.3 Obvyklá cena spoluvlastnického podílu 

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu není rovna aritmetickému podílu z celkové 
ceny nemovitosti z důvodu, že je spoluvlastník omezen ve výkonu svých vlastnických 
práv dalšími spoluvlastníky. Vzhledem k tomu že spoluvlastnický podíl je symetrický a 
vzhledem k charakteru nemovitosti byla zvolena výše snížení z aritmetického podílu 
z obvyklé ceny celé nemovitosti ve výši 10%. 

 

2.4 Vyjádření k DPH 

Nejedná o stavební pozemek dle § 56 odst. 2 zák. o DPH. Pozemek tudíž splňuje 
předpoklady pro osvobození od DPH dle § 56 zák. o DPH. 

Dokladem je i vyjádření stavebního úřadu, který je součástí příloh. 
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1 Modřice, sad plocha vinic 7 685 829 980 108 0,60 65 0,85 0,85 0,85 0,90 0,98 1,30 0,71 91

2 Bosonohy, pole
nestavební, 

ZPF
755 151 000 200 0,60 120 1,00 0,98 1,00 1,20 1,05 1,00 1,24 97

3
Pole v k.ú. Modřice V-

5919/2017

orná půda, 

plocha 

rekreačních 

2 795 139 280 50 1,00 50 0,99 0,91 1,05 1,10 0,80 1,30 1,08 46

4
Pole v k.ú. Modřice V-

829/2015

plocha orné 

půdy
23 860 1 208 645 51 1,00 51 0,95 0,79 0,98 1,10 1,00 1,15 0,93 54

#ODKAZ! 566 477 70

#ODKAZ! 50 50 46

#ODKAZ! 2 457 2 211 97

#ODKAZ! 798 727 22

#ODKAZ! -232 -250 48

#ODKAZ! 1 364 1 204 92

#ODKAZ! 140,98% 152,51% 31,83%

586 586 m
2 586

331 676 279 522 Kč 41 020

280 000 Kč 40 000

KCR Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší

K1 koeficient polohy (lokalita, dopravní dostupnost)

K2 koeficient velikosti

K3 koeficient na vady pozemku

K4 koeficient přístupu k pozemku

K5 koeficient tvaru a terénu pozemku

K6 koeficient úpravy dle úvahy znalce

IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)

Je-li IO < 1,00 je srovnávaný objekt horší, je-li IO > 1,00 je srovnávaný objekt lepší než oceňovaný objekt

Upravená cena srovnávanýc objektů se zjistí jako podíl redukované ceny a indexu odlišnosti IO

Výměra oceňovaného objektu

Cena objektu

Celková cena po zaokrouhlení

Variační koeficient
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 c
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i 
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2
]

C
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ň

. 
o
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k
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[K
č

/m
2
]

Minimum

Maximum

Směrodatná odchylka

Průměr - směrodatná odhylka

Průměr + směrodatná odchylka

Střední hodnota

č. Poloha objektu Ú
P

P
o

z
e

m
e

k

Nabídková cena

[Kč]
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3. REKAPITULACE 
 

Dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku obvyklá cena vyjadřuje hodnotu 
věci a určí se porovnáním, proto za obvyklou cenu nemovitosti považujeme cenu 
určenou porovnávacím způsobem. 

 

Obvyklá cena (tržní hodnota) nemovitých věcí 
specifikovaných v bodě 1.1 ve spoluvlastnictví povinného 

činí dle odborného odhadu 

40 000 Kč 

 

Cena slovy: čtyřicetttisíc Kč 

 

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu povinného ve výši 
1/2 nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1 činí dle 

odborného odhadu 

18 000 Kč 

 

Cena slovy: osmnácttisíc Kč 
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4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze 
dne 9.10. 1997 (rozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 
11.7.2012) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení 
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu 
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: 

• stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění pro technický stav konstrukcí 
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské 
vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových, 
ocelových a dřevěných konstrukcí. 

• ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady: nemovitostí, 
podniků, movitostí – strojů a zařízení, nehmotného majetku, nepeněžitých 
vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování a fakturace ve 
stavebnictví. 

 

Znalecký posudek je veden pod číslem 3698-433-2018. 

 

V Brně dne 22. 8. 2018 

 

 

 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

 

……………………………. 

                                                                                                 Ing. Lukáš Pejchal 

 

 



 

 

 
 
 
 

Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí  .................................................... 2 listy 

Příloha č. 2: Náhled katastrální mapy ........................................................... 1 list 

Příloha č. 3: Náhled ortofoto mapy ............................................................... 1 list 

Příloha č. 4: Fotodokumentace ..................................................................... 1 list 

Příloha č. 5: Vyjádření ze stavebního úřadu ................................................. 1 list 
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.05.2018 19:35:02   

1
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, kód: 702.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0642 Brno-město 582786 BrnoOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

Duchoňová Jana, Högrova 2915/27, Královo Pole, 61200 
Brno
Šichtanec Petr, Rybářská 1042/36, 66491 Ivančice

445329/452

760131/3973

1/2

1/2

Vlastnické právo

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

- Bez zápisu

Kat.území: 612146 Přízřenice List vlastnictví: 132

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

     902/10 586 orná půda zemědělský půdní 
fond

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 01228/17 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Listina

Listina

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 159 EX-01228/2017 -013 Exekutorský
úřad Brno-město ze dne 17.10.2017. Právní účinky zápisu ke dni 27.03.2018. Zápis 
proveden dne 29.03.2018; uloženo na prac. Brno-město

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 091 EX 00017/18-004 k 55 EXE-
59/2018 14 ze dne 24.01.2018. Právní účinky zápisu ke dni 28.03.2018. Zápis 
proveden dne 03.04.2018; uloženo na prac. Praha

Z-3548/2018-702

Z-3549/2018-702

Z-10902/2018-101

Zahájení exekuce

Zahájení exekuce

Šichtanec Petr, Rybářská 1042/36, 66491 Ivančice, 
RČ/IČO: 760131/3973

Šichtanec Petr, Rybářská 1042/36, 66491 Ivančice, 
RČ/IČO: 760131/3973

Šichtanec Petr, Rybářská 1042/36, 66491 Ivančice, 
RČ/IČO: 760131/3973

o

o

pověřený soudní exekutor: Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, Horní 729/32, 
Brno 639 00

pověřený soudní exekutor: JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 17/455,
130 00 Praha 3

Z-3548/2018-702

Z-3549/2018-702

Z-10902/2018-101

Parcela:   902/10

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

k podílu id. 1/2

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 159 EX-01228/2017 -059 Exekutorský
úřad Brno-město ze dne 27.03.2018. Právní účinky zápisu ke dni 27.03.2018. 
Zápis proveden dne 05.04.2018; uloženo na prac. Brno-město
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.05.2018 19:35:02   

2
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, kód: 702.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0642 Brno-město 582786 BrnoOkres: Obec:

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

     902/10
Parcela BPEJ Výměra[m2]

Typ vztahu
Povinnost k

F

Typ vztahu

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Oprávnění pro

Oprávnění pro Povinnost k

Změna číslování parcelo

Kat.území: 612146 Přízřenice List vlastnictví: 132

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

25500 586

Listina

parc.GP 5158 a 5159 podle g.pl.467-76/1998

Duchoňová Jana, Högrova 2915/27, Královo Pole, 61200 Brno

Šichtanec Petr, Rybářská 1042/36, 66491 Ivančice

Pro:

Pro:

445329/452

760131/3973

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Rozhodnutí o dědictví D 1827/1993 Usnesení Okres.soudu Brno-venkov z 11.4.1994,čj.11D 
1827/93.

Usnesení soudu o dědictví 60 D-57/2015 -267 Městský soud v Brně ze dne 16.02.2018. Právní
moc ke dni 10.03.2018. Právní účinky zápisu ke dni 15.03.2018. Zápis proveden dne 
22.03.2018.

o

o

Z-2500153/1994-702

V-6120/2018-702

POLVZ:153/1994

08.05.2018  19:50:51Vyhotoveno:Vyhotovil:

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, kód: 702.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Parcela:   902/10 Z-2500043/2000-702

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Z-3676/2018-702

Šichtanec Petr, Rybářská 1042/36, 66491 Ivančice, 
RČ/IČO: 760131/3973

Z-3676/2018-702Parcela:   902/10

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

k podílu id. 1/2

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 091 EX-00017/2018 -026 Exekutorský
úřad Praha 3 ze dne 28.03.2018. Právní účinky zápisu ke dni 28.03.2018. 
Zápis proveden dne 05.04.2018; uloženo na prac. Brno-město







Příloha č. 4: Fotodokumentace 

Fotodokumentace místního šetření ze dne 6.6.2018 

 

Obr. č 1 – Pozemek p.č. 902/10 v k.ú. Přízřenice 



 
 
 

 

VYJÁDŘENÍ 
 

Stavební úřad Úřadu městské části města Brna, Brno-jih, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 21.5.2018 žádost o sdělení 
informace, zda je vydáno platné stavební povolení, kterou podala společnost  

STATIKUM s.r.o., IČO 15545881, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno  

(dále jen "žadatel"), jedná se o stavbu na pozemku parc. č. 902/10 v katastrálním území 
Přízřenice. 

 

V archivu stavebního úřadu nebylo dohledáno platné stavební povolení k výše uvedené stavbě.  

 
 
 
 
  
Ing. Hana Burianová        otisk razítka 
vedoucí stavebního úřadu 
  
 
Obdrží: 
STATIKUM s.r.o., IDDS: t538guz 
 sídlo: Purkyňova č.p. 648/125, Medlánky, 612 00  Brno 12 
 
Co: spis 

 

STAVEBNÍ ÚŘAD, MARIÁNSKÉ NÁM. 13, 617 00 BRNO 

 
VÁŠ DOPIS ČJ.: 

ZE DNE: 

NAŠE ČJ.: 

SPIS. ZN.: 

 
 
MCBJIH/06229/2018/SÚ/Ma 
S-MCBJIH/05955/2018/Ma 

   

    
 
 

 
VYŘIZUJE: 

FAX: 

TEL.: 

MOB: 

E-MAIL: 

 

Ing. Dagmar Martinková 
545 427 538 
545 427 539 
 
dagmar.martinkova@brno-jih.cz 

DATUM: 28.5.2018    
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