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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 příkaze soudního exekutora č.j. 159 EX 
00233/19-091 ze dne 22. 7. 2019, a to na nemovitostech povinného: 

 v k.ú. Jundrov 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovitostech zapsaných na LV 1732: 

• Parc. č. 3027, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 161 m2; součástí 
pozemku je stavba rodinného domu č.p. 132 

• Parc. č. 3026, orná půda, o výměře 255 m2 

 v k.ú. Sokolnice 

zapsaných na LV 1970: 

• Parc. č. st. 3166/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2; 
součástí pozemku je stavba rodinného domu č.p. 665 

• Parc. č. 3166/4, zahrada, o výměře 418 m2 

• Parc. č. 3168/4, orná půda, o výměře 88 m2 

 

1.2 Poloha a popis nemovitosti 

 Nemovitosti zapsané na LV 1732 v k.ú. Jundrov 

Oceňovaná nemovitost se nachází v Brně v městské části Brno-Jundrov v okrese 
Brno-město v Jihomoravském kraji. Městská část Brno-Jundrov se nachází v západní 
části města Brna. Na území městské části o rozloze 415 ha žilo k 26.3.2011 celkem 
4.132 obyvatel. Oceňovaná nemovitost se nachází na okraji zastavěného území, na 
ulici Osiková v liniové zástavbě řadových rodinných domů. V širším okolí nemovitosti 
se nachází jak řadová, tak severním směrem i samostatně stojící zástavba RD, 
východním směrem bodová bytová zástavba 4-podlažních bytových domů, jižním 
směrem zahrádkářská osada a západním směrem lesní plochy obory Holedná.  

Vzdálenost nemovitosti do úzkého centra města je přibližně 5,6 km, dojezdová 
vzdálenost MHD je přibližně 30 min. Dopravní dostupnost je velmi dobrá, přístup 
k nemovitosti je z veřejné jednosměrné komunikace ul. Osiková na parc.č. 1400/1, 
vzdálenost na komunikaci I.třídy, kterou je městský okruh I/42 je 2,7 km (6 min). 

Dle územního plánu města Brna se nemovitost nachází ve stabilizované ploše bydlení 
BC v ploše čistého bydlení. 
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Výstřižek z územního plánu města Brna 

Předmětem ocenění je koncový řadový rodinný dům č.p./č.o. 132/25 s příslušenstvím, 
který je součástí dvojdomu. Uliční fasáda je orientována východní stranou domu. Dům 
plynule navazuje svou severní stranou na totožný, pouze zrcadlově orientovaný dům 
č.p. 133. Oceňovaný dům je 3-podlažní, s 1.NP zapuštěným ve dvorní časti do svahu 
pozemku, který se výrazněji svažuje východním směrem pod sklonem 22 %. Na 
pozemku ve dvorní části se nachází opěrná kamenná zídka s venkovním kamenným 
schodištěm, které se dle mapového náhledu katastru nemovitostí nachází již na 
pozemku jiného vlastníka, na p.č. 1403/7. Na pozemku ve dvoře se nachází také 
kamenná studna a bazén s přivedenou vodou k venkovní sprše. 

Objekt je zřejmě zděný, pravidelného čtvercového půdorysu s terasami v 1.NP a 2.NP 
táhnoucími se podél východní a jižní strany domu. Zastřešení domu je rovné 
s výraznou atikou. Na západní straně domu (dvorní straně) se nachází také balkon 
v 2.NP a terasa v 1.NP. V 1.PP se z uliční strany nachází vstup a 2 garáže. 1.PP je 
ustupujícím podlažím a díky tomu je hlavní vstup do domu a vstupy do garáží kryté.   

Rodinný dům osahuje 2 obytné jednotky, jedna v 1.NP a druhá v 2.NP, které mají 
samostatné sociální zařízení a samostatné kuchyně. Sociální zařízení se skládá ze 
samostatných koupelen a záchodů. Vytápění domu je plynovým kotlem.  

Na rodinném domě proběhla modernizace v podobě výměny oken za plastová izolační 
a v jednotce v 1.NP proběhla odhadem před 15ti lety modernizace kuchyně, koupelny 
a WC. Vybavení domu je převážně původní. V pokoji v 2.NP bylo zjištěno patrné 
zatečení vody do části předělu stropu a stěny, což mohla způsobit porucha 
hydroizolačního souvrství na střeše.  

Stavebně-technický stav domu je dle obhlídky celkově mírně zhoršený s poruchou 
střešní hydroizolace a s morálně dožilými konstrukcemi. 
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Datum kolaudace není znalci známa. Dle sdělení úřadu městské části města Brna, 
odboru stavební probíhala výstavba rodinných domů v dané ulici od poloviny 70.let a 
kolaudovány byly na přelomu 70. a 80. let. 

 Nemovitosti zapsané na LV 1970 v k.ú. Sokolnice 

Znalci nebyl umožněn přístup do oceňované nemovité věci. Při ocenění je proto 
vycházeno pouze ze skutečností zjištěných venkovní prohlídkou rodinného 
domu a z informací a podkladů poskytnutých objednatelem znaleckého 
posudku. 

Při ocenění je uvažováno, že rodinný dům je ve standardním vybavení, se 
standardním příslušenstvím a jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a 
řádně prováděné údržbě. 

Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Sokolnice v okrese Brno-venkov v 
Jihomoravském kraji. Na katastrálním území obce o výměře 1135 ha žilo k r. 2019 
2349 obyvatel. Obec sousedí s Brnem a vzdálenost oceňované nemovitosti do úzkého 
centra Brna je pouze 12,7 km. V obci se z občanské vybavenosti nachází pošta, 
dětské hřiště, knihovna, obchod s potravinami, lékárna, zámek a zámecký park 
s naučnou stezkou, restaurace, pivovar, rybník, autobusové zastávka a čerpací 
stanice. 

Předmětem ocenění je rodinný dům s příslušenstvím, který se nachází 
na jihozápadním okraji zastavěného území obce na ulici Volejníkova. Nemovitost se 
nachází v novější rezidenční zástavbě řadových a samostatně stojících rodinných 
domů postavených přibližně mezi roky 2006 až 2012. Z jižní strany nemovitosti 
sousedí s volnými zemědělskými pozemky a pozemky krajinné zeleně, za kterými ve 
vzdálenost 160 m od oceňované budovy prochází železniční trať. Přístup k nemovitosti 
je po zpevněné obecní komunikaci p.č. 3160/1 ze severovýchodní strany. 

Dle územního plánu obce Sokolnice se nemovitosti parc.č. 3166/8 a parc.č. 3166/4 
nachází ve stabilizované ploše Br – bydlení v rodinných domech. Oceňovaná parc.č. 
3168/4 se nachází v ploše změny Z – zeleně ve specifikaci zahradkářské plochy z. U 
této změny č. 14 je v územním plánu uvedeno: Zz - Pod stráží - plocha pro 
zahrádkářskou zeleň bez výstavby objektů pro rekreaci. 
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Výstřižek z platného územního plánu obce Sokolnice 

Znalci nebyl umožněn do domu ani na oceňované pozemky. Tudíž místní šetření 
proběhlo z venku a z větší dálky.  

Objekt je zřejmě zděný, pravidelného obdélníkového tvaru s přístavbou přístřešku pro 
automobil. Dům je pravděpodobně dvoupodlažní, z toho 2.NP je podkrovní. Dům je 
napojen na elektřinu a plyn, napojení na vodovod a kanalizaci je pravděpodobně také. 

Dům je zastřešen sedlovou střechou s krytinou z pálených střešních tašek. 
Hromosvod instalován. Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Výplně 
otvorů jsou z izolačních výplní - plastová a v podkroví hliníková okna, vstupní dveře 
plastové s bočním prosklením. Fasáda má standardní probarvenou omítku, zčásti 
obloženou kamenným obkladem. Přístřešek pro automobil je z dřevěné sloupkové 
konstrukce se sedlovou střechou s krytinou z pálených tašek, na které směrem do 
dvora navazuje pultová střecha s krytinou zřejmě plechovou. Součástí ocenění je také 
zpevněná plocha před domem a pod přístřeškem vydlážděná betonovou zámkovou 
dlažbou. Dle leteckých snímků se za domem zřejmě nachází menší zastřešená plocha 
přiléhající k rodinnému domu, předpokládá se, že se jedná o venkovní zastřešený 
prostor terasy. 

Na oceňovaném pozemku se nachází vzrostlé stromy a keře. Pozemek je oplocen ze 
severovýchodní strany  betonovými sloupky z tvárnic s kovovou uměleckou  výplní a 
z ostatních stran plotem na ocelových sloupcích s výplní ze strojového 
poplastovaného pletiva. 

Stavebně-technický stav domu dle obhlídky odpovídá stáří stavby. 

Datum kolaudace rodinného domu dle sdělení stavebního úřadu proběhla 
v 29.11.2007. Územní souhlas na stavbu přístřešku pro automobil byl vydán ještě 
téhož roku. 
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1.3 Věcná břemena a nájemní práva 

 Nemovitosti zapsané na LV 1732 v k.ú. Jundrov 

Dle výpisu z katastru nemovitostí neváznou na oceňované nemovitosti kromě 
zástavních práv a zákazu zcizení žádná věcná břemena. Na LV 1732 jsou zapsány 
zatížení plynoucí z exekučních řízení. Znalec při šetření nezjistil existenci žádných 
nájemních smluv, které by vázla na oceňované nemovitosti. 

 Nemovitosti zapsané na LV 1970 v k.ú. Sokolnice 

Dle výpisu z katastru nemovitostí neváznou na oceňované nemovitosti kromě 
zástavních práv a zákazu zcizení a zatížení žádná věcná břemena. Na LV 1970 jsou 
zapsány zatížení plynoucí z exekučních řízení. Znalec při šetření nezjistil existenci 
žádných nájemních smluv, které by vázla na oceňované nemovitosti. 

1.4 Vlastnické a evidenční údaje 

 Nemovitosti zapsané na LV 1732 v k.ú. Jundrov 

Dle výpisu z katastru nemovitostí z 17.7.2019 i náhledu v katastru nemovitostí dne   
13. 9. 2019 je jako vlastník oceňovaných nemovitostí na LV 1732, k.ú. Jundrov zapsán: 

 

 Nemovitosti zapsané na LV 1970 v k.ú. Sokolnice 

Dle výpisu z katastru nemovitostí z 17.7.2019 i náhledu v katastru nemovitostí dne    
13. 9. 2019 je jako vlastník oceňovaných nemovitostí na LV 1970, k.ú. Sokolnice 
zapsán: 

 

1.5 Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Prohlídka a zaměření nemovitosti byla provedena dne 7. 8. 2019 za přítomnosti 
zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o. 

1.6 Movité a nemovité příslušenství 

 Nemovitosti zapsané na LV 1732 v k.ú. Jundrov 

Při místním šetření nebyly zjištěny movité věci, které tvoří příslušenství nemovité věci. 
Při místním šetření bylo zjištěno toto nemovité příslušenství: 

• Zpevněná plocha terasy 
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• Zemní bazén obdélníkového tvaru se zastřešením, sprchou a zpevněnou 

plochou okolo bazénu 

• Kamenná studna s čerpadlem 

 Nemovitosti zapsané na LV 1970 v k.ú. Sokolnice 

Vzhledem k tomu, že místní šetření probíhalo z dálky, nebylo zjištěno kromě oplocení 
žádné movité a nemovité příslušenství oceňovaných nemovitostí. 

Dle leteckých snímků se za domem zřejmě nachází menší zastřešená plocha 
přiléhající k rodinnému domu, předpokládá se, že se jedná o venkovní zastřešený 
prostor terasy. 

1.7 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

• Výpisy z katastru nemovitostí pro oceňované nemovitosti; 

• Kopie katastrální mapy k oceňovaným nemovitostem; 

• Informace zjištěné při prohlídce nemovitosti; 

• Informace z realitního serveru; 

• Vlastní databáze znalce; 

• 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. POSUDEK 
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 
o 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 objektů 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. 

 Nemovitosti zapsané na LV 1732 v k.ú. Jundrov 

Předmětem ocenění je rodinný dům o dvou obytných jednotkách, celková 
plocha pozemku 416 m2

. Započitatelná plocha domu ve výši 239,73 m2 je 
stanovena na základě užitné plochy objektu, kdy suterénní prostory jsou dle 
doporučení české bankovní asociace započteny jednou polovinou. 
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Srovnávací nabídka 

1) Brno - Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, okres Brno-město, započitatelná 

plocha 146 m2 

K prodeji dvougenerační RD, stávající ze dvou bytových jednotek 3+1 s výměrou 91 
m2 a 1+1 o výměře 55 m2 se společným vchodem do dvora, avšak oba byty mají 
naprosto samostatný vstup. Menší z bytů je v přízemí domu a skládá se ze vstupní 
haly, kde je umístěna vestavná skříň, rovněž také vstup do koupelny s vanou a 
samostatné WC. Z haly taktéž po pravé straně vstupujeme do prostorné kuchyně s 
kuchyňskou linkou a komorou. Dále z této místnosti projdeme do obývacího pokoje.  

Druhá bytová jednotka je umístěna v 1. NP kam se dostaneme po schodišti ve dvoře. 
Tato větší bytová jednotka se skládá z chodby, ze které je vstup do koupelny a 
kuchyně, v současné době bez kuchyňské linky, je ale připravena k sestavení. Přes 
chodbu poté procházíme do obývacího pokoje, ložnice s lodžií a dalšího pokoje. K 
tomuto 1.NP přiléhá rovinatá zahrada o 62 m2. A další prostor k využití např. formou 
zimní zahrádky (je zde i topení). Ze společného dvora je vstup také do garáže a 
úložného prostoru - dílny. Ohřev vody a vytápění domu je řešeno plynem, dům je 
cihlový v dobrém stavu, avšak s možností mnohých úprav a rekonstrukcí. 

NABÍDKOVÁ CENA: 5 900 000 Kč 
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2) Závětří, Brno – Žabovřesky, započitatelná plocha 234 m2 

Třípodlažní, řadový rodinný dům ve vyhledávané lokalitě Brno – Žabovřesky, s 
mimořádným výhledem na město a okolní lesy. Dům disponuje dvěma oddělenými 
byty: 1+kk a 4+1. V přízemí domu, kam vstoupíme hlavními bezpečnostními dveřmi 
přes zádveří a halu, se nachází byt 1+kk o CP 35 m2 (předsíň, obytná místnost s 
moderní kuchyňskou linkou, jídelní částí a ložnicí, dále pak WC s umyvadlem a 
koupelna se sprchovým koutem). Z bytu lze po venkovních schodech vyjít na 
prostornou terasu za domem. Tento byt má samostatná měřidla elektřiny, teplé a 
studené vody a má samostatnou pojistkovou skříň. Vytápění je řešeno plynovým 
kotlem společným pro oba byty. Byt je vhodný i k pronájmu. 

Z haly v přízemí domu se po schodišti vchází do bytu 4+1 o CP 170 m2 ve 2.NP. Byt 
je řešen jako mezonetový s oddělenou denní a noční zónou. Vstupní dveře do bytu 
jsou bezpečnostní. Za nimi se nachází předsíň s vestavěnou skříní, kuchyň značky 
Hanák (vybavená značkovými spotřebiči – sklokeramická varná deska, digestoř, 
myčka, lednice s mrazákem), jídelna (16 m2), hostinský/studentský pokoj (11 m2), 
velký obývací pokoj s krbem (36 m2) a dále WC s umyvadlem. Z kuchyně lze vyjít 
přímo na terasu a dále pak na okrasnou zahradu. Pod terasou se nachází sklep, 
vhodný pro uskladnění ovoce, zeleniny či vína. Na terase je příjemné posezení 
(možnost grilování apod.). Z obývacího pokoje vede schodiště do 3.NP, kde je předsíň 
s menší kuchyňkou a dva velké pokoje/ložnice (24 m2/23 m2). Z jednoho je přístup na 
lodžii/terasu (7,5 m2) pomocí posuvné prosklené stěny s výhledem na celé Brno a 
okolní lesy. Druhý pokoj má výhled na zahradu za domem. V tomto podlaží se rovněž 
nachází koupelna se dvěma umyvadly a rohovou vanou (5,8 m2) a WC, které je 
oddělené. 

Dům, zahrada i předzahrádka prošly kompletní renovací, která byla dokončena v roce 
2018. Celý dům je zateplen, má novou fasádu, dřevěná Eurookna, voda a odpady jsou 
v plastu, elektřina v mědi, na podlahách je velkoformátová dlažba, některé podlahy 
jsou plovoucí a dále pak vinylová podlaha. Dům je zařízen luxusními stavebními 
materiály a v ceně je i částečné vybavení novým nábytkem. V domě je nainstalován 
alarm; rozvody internetu pevnou linkou i přes WiFi. Na zahradě byl položen travní 
koberec a vysázeny jehličnany a okrasné dřeviny. V předzahrádce je zámková dlažba 
a rovněž okrasné dřeviny. V přízemí domu je garáž s vysokým stropem (6 m) a velkým 
úložným prostorem. V garáži může parkovat jeden vůz. Další parkovací stání je v 
předzahrádce domu a možnost parkování třetího a čtvrtého vozu přímo před domem. 
Jednotlivé výměry jsou: UP: 234 m2, ZP: 84 m2, CP: 243 m2, zahrada: 126 m2, 
předzahrádka: 33 m2. 

NABÍDKOVÁ CENA:  13 500 000 Kč 
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3) Dillingerova, Brno – Řečkovice, započitatelná plocha 202 m2 

Řadový, velmi prostorný dům 6+1 s garáží a terasou v Brně-Řečkovicích, ulice 
Dillingerova vhodný i pro vícegenerační bydlení. Umístění domu v naprosto klidné, 
slepé ulici s krásným výhledem, přitom však v docházkové vzdálenosti MHD+ veškerá 
občanská vybavenost. Celková výměra pozemků činí 283m2, zastavěná plocha 
141m2, zahrada o výměře 142 m2 orientována na J/V, s bazénem, zastřešeným 
venkovním posezením s udírnou a krbem, okrasnými stromy a keři. 

Dům má 3 nadzemní podlaží, je ze 2/3 podsklepen. Čistá podlahová plocha místností 
je 202m2, terasy+balkony 34m2. Vybavenost: dům kolaudován v roce 1980, nová 
plastová okna( r.2010) v celém domě, střecha plochá, sendvičová( zinkovaný plech, 
foukaná izolace), zděný bazén s vyhříváním, ve sklepě sauna se sprch.koutem, 
klimatizace, venkovní předokenní žaluzie na el. ovládání, solární systém o výkonu 
3,2kWh, centrální vysavač, rozvody elektřiny v celém domě v mědi( 230/400V). 

Velmi prostorný, světlý a slunný dům nabízí pohodlné bydlení i pro velkou rodinu, 
případně bydlení spojené s podnikáním. V každém podlaží kompletní soc.zázemí, 2 
velké šatny a suterenní prostory částečně i s přímým osvětlením a východem na 
zahradu nabízí dostatek prostoru. K dispozici veškerá projektová a stavebně technická 
dokumentace. 

NABÍDKOVÁ CENA: 10 370 000 Kč 
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4) Banskobystrická, Brno – Řečkovice, započitatelná plocha 247 m2 

K prodeji dvougenerační řadový rodinný dům se zahradou a parkovacím stáním na 
pozemku před domem. Dům se nachází v žádané brněnské lokalitě Řečkovice na ulici 
Banskobystrická. Dům je v dobrém stavebním stavu a stojí na pozemku o celkové 
ploše 430m2. Zahrada o velikosti 140m2, zastavěná plocha domu s dvorním křídlem 
cca 160m2. Dům podsklepen. Uliční šíře domu 7,2m. Orientace zahrady na jihozápad 
a vstup na severovýchod. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě. PENB se 
zpracovává, proto v souladu se zákonem uvádíme energetickou náročnost budovy: 
třída G. 

Dispozice domu - 259m2 

1. PP: sklepní prostor - 25m2 

1. NP: 2+1, neprůchozí pokoje, koupelna, samostatné WC, šatna, chodba - 80m2 

1. NP dvorní křídlo: 1+1, sprchový kout a WC - 32m2 a 3 technické místnosti - 30m2 

2. NP: 2+1, neprůchozí pokoje, předsíň, koupelna, komora, samostatné WC - 67m2 

3. NP: podkrovní část s krbem - 25m2 

NABÍDKOVÁ CENA: 6 900 000 Kč 
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5) Riegrova, Brno - Královo Pole, započitatelná plocha 300 m2 

Dům je o čtyřech podlažích včetně podkroví, s garáží pro dvě auta a s průjezdem do 
zahrady. Za domem je menší zahrada cca 100m2. Dispozice: 

1.NP - vstup do domu, technická místnost, prostorná prádelna s umyvadlem a WC, 
vstup do zahrady, garáž pro dvě auta. Za garáží je vystupující do zahrady, může sloužit 
pro další auto, nebo jako vjezd do zahrady  

2.NP - obývací pokoj, kuchyně, ložnice s balkonem a schody do zahrady, koupelna s 
WC. 

3.NP - dva prostorné pokoje, jeden s balkonem, chodba, koupelna s WC a místnost 
pro kuchyni. (všechny sítě připraveny) 

4.NP - dva podkrovní pokoje, koupelna s WC a místnost s vyvedenými sítěmi pro 
kuchyňskou linku. 

Dům je vhodný k vícegeneračnímu bydlení, nebo bydlení s podnikáním vzhledem k 
možnosti využití 1.NP, ale i jako investice k pronájmu jednotlivých bytů. Dům prošel 
částečnou modernizací, okna jsou plastová, k vytápění slouží kombinovaný plynový 
kotel s výměníkem na teplou vodu. Ulice Riegrova leží na přestupním dopravním uzlu 
a má kompletní občanskou vybavenost. 

NABÍDKOVÁ CENA: 11 800 000 Kč 
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6) Martinkova, Brno - Černá Pole, započitatelná plocha 180 m2 

Řadový rodinný dům s jihovýchodní zahradou stojí v klidné části prestižní čtvrti Černá 
Pole, jen pár kroků od parku Lužánky, vily Tugendhat, botanické zahrady nebo 
sportovního areálu. 

Současná dispozice má 4 obytné místnosti. Dle návrhu úprav by po rekonstrukci 
vstupní úroveň měl tvořit obývací pokoj propojený s jídelnou a navazující, dveřmi 
oddělitelnou kuchyní, spíž, předsíň, schodišťová chodba a toaleta. V 1. patře mohou 
být 2 ložnice s vlastními šatnami, komora, koupelna a samostatná toaleta. V podkroví 
návrh počítá se 2 ložnicemi a koupelnou. Prostorný suterén lze využít pro kolárnu, 
sklady sportovního a zahradnického náčiní, šatnu, prádelnu a technickou místnost. 

Dům je vyklizený a připravený na celkovou rekonstrukci. Kupní cena již zahrnuje 
architektonickou studii, kterou připravilo brněnské studio AEIOU. Do domu je přívod 
plynu, vytápění tedy může být plynovým kotlem (dle návrhu v kombinaci s krbovými 
kamny). Zahradu zdobí vzrostlá meruňka. 

Dům je součástí boční jednosměrné ulice sousedící s univerzitním kampusem. V 
pěším dosahu jsou kavárny, restaurace, lékárna, mateřské i základní školy. Nedaleko 
je park Lužánky, Schreberovy zahrádky a mnoho sportovišť (tenisová a badmintonová 
hala, squash, hokejová hala, kluziště, krytý plavecký bazén, volejbalové kurty, 
skatepark aj.). Kousek od domu je autobusová i tramvajová zastávka, cesta tramvají 
do středu města trvá 10 minut. 

Interiér 234 m2, zastavěná plocha 136 m2, zahrada 144 m2, pozemek 280 m2. 

NABÍDKOVÁ CENA: 9 990 000 Kč 
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Realizovaný prodej 

7) Kameníčkova, Brno – Žabovřesky, započitatelná plocha 205 m2 

Prodej cihlového domu 7+kk v atraktivní, příjemné, a hlavně klidné lokalitě Brno 
Žabovřesky, na ulici Kameníčkova v blízkosti Kounicových kolejí. Dům se nachází v 
klidné ulici cca 12 minut od centra města. Jedná se o řadový, třípodlažní rodinný dům. 
Plocha pozemku je 167 m2, za domem je menší zahrada a před domem je 
předzahrádka. Dispozice domu: 1. PP – suterén: pracovna (pokoj) 15 m2, dílna 14 m2, 
koupelna, WC, kotelna, 1. NP – pokoj 20 m2, kuchyně + jíd. kout 16 m2, spíž, předsíň, 
2. NP – pokoje 19 m2 a 17 m2, koupelna s WC 6 m2, chodba + schodiště, 3. NP – 
pokoje 23 m2 a 16 m2, koupelna – sprch. kout, samostatné WC, chodba Uvnitř domu 
jsou rozvody elektřiny v mědi, nový kotel Baxi na vytápění domu, dům je v dobrém 
technickém stavu, pravidelně udržovaný. 

HB index k datu ocenění:  

čtvrtletí 2/2017 1/2019 

HB index RD 116,2 132,3 

REALIZOVANÁ CENA: 8 500 000,- Kč (po přepočtu přes HB index 9.677.711 Kč) 

  
Zdroj: Cenové údaje z katastru nemovitostí 

Číslo řízení: V–11644/2017-702 
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Komparace 

V úvaze znalce K7 je u oceňovaného zorku zohledněno to, že se jedná o koncový 
řadový dům s dobrou orientací na světové strany. V úvaze znalce je u vzorků č. 1 a č. 
6 zohledněna možnost vestavby podkroví, u vzorků č. 2 a 3 výhled, u vzorku č. 4 
možnost rozšíření již zčásti využité půdy jako podkroví a u vzorku č. 6 cena včetně 
architektonické studie. 

 

Porovnávací hodnota nemovité věci specifikované v bodě 1.1 jako celku činí dle 
odborného odhadu 11 000 000 Kč. Při porovnání byly zohledněny veškeré 
skutečnosti, mající vliv na obvyklou cenu. 

 

Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu 

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu by neměla být rovna aritmetickému podílu 
z celkové OC nemovitostí, protože kupující je omezen ve vykonávání svých 
vlastnických práv dalšími spoluvlastníky, popř. nemůže nemovitost vůbec užívat (RD 
s jedním bytem). Vliv na OC spoluvlastnického podílu má typ nemovitostí a výše 
spoluvlastnického podílu. 
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1
Brno - Brno-Řečkovice a Mokrá 

Hora, okres Brno-město
40 411 0,95 38 390 0,96 1,39 1,01 0,98 0,87 0,96 1,02 1,12 34 277

2 Závětří, Brno - Žabovřesky 57 692 0,95 54 808 1,03 1,02 1,11 1,10 0,91 0,95 1,02 1,12 48 935

3 Dillingerova, Brno - Řečkovice 51 337 0,95 48 770 0,99 1,12 1,01 1,01 1,11 0,96 1,02 1,23 39 650

4 Banskobystrická, Brno - Řečkovice 27 992 0,95 26 592 0,95 0,98 0,91 1,00 0,81 0,95 1,00 0,66 40 291

5 Riegrova, Brno - Královo Pole 39 333 0,95 37 367 1,02 0,86 1,01 1,00 0,94 0,92 0,97 0,75 49 822

6 Martinkova, Brno - Černá Pole 54 939 0,95 52 192 1,06 1,21 0,91 0,98 0,83 0,96 1,04 0,95 54 939

7 Kameníčkova, Brno – Žabovřesky 47 208 1,00 47 208 1,03 1,11 1,03 0,99 0,84 0,91 0,97 0,87 54 262

Střední hodnota ######### 45358 46 030

Minimum ######### 26592,292 34 277

Maximum ######### 62356,828 54 939

Směrodatná odchylka ######### 12459,251 7 976

Průměr - směrodatná odhylka ######### 32898,749 38 054

Průměr + směrodatná odchylka ######### 57817,251 54 006

Variační koeficient ######### 0,274687 17,33%

Výměra oceňovaného objektu 240 239,7325 m
2 240

Cena objektu ######### 10873787 Kč 11 034 887

10870000 Kč 11 000 000

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 stavebně - technického stavu

K4 koeficient vybavení 

K5 koeficient příslušenství objektu

K6 koeficient velikosti pozemku

K7 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
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U nemovitostí nekomerčních (byt, RD) je omezení výrazně větší, neboť spoluvlastník 
nemůže prakticky nemovitost užívat (mimo RD s více samostatnými byty). Po koupi 
může pouze požadovat po spoluvlastníkovi, který v nemovitosti bydlí, nájem ve výši 
svého spoluvlastnického podílu. Rovněž ve vykonávání vlastnických práv je omezen 
výší spoluvlastnického podílu. 

Znalecký standard POSN č. 1, navrhuje stanovovat výši obvyklé ceny 
spoluvlastnického podílu pro nekomerční nemovitosti následovně:  

• většinový podíl - snížení aritmetického podílu o cca 15 – 20 % 

• menšinový podíl - snížení aritmetického podílu o cca 20 – 40 % 

 

Výpočet obvyklé ceny spoluvlastnického podílu 

Obvyklá cena celé nemovité věci: 11 000 000 Kč 

Oceňovaný podíl:  1/4 

Aritmetický podíl: 2 750 000 Kč 

Snížení aritmetického podílu: 20% 

Vypočtená cena oceňovaného podílu: 2 200 000 Kč 

  
Odhadovaná obvyklá cena oceňovaného podílu po 
zaokrouhlení: 2 200 000 Kč 

Odhadovaná porovnávací hodnota nemovitých věcí specifikovaných v bodě 
1.1.1 činí po zaokrouhlení 2 200 000 Kč. Při porovnání byly zohledněny veškeré 
skutečnosti mající vliv na obvyklou cenu. 

 

 Nemovitosti zapsané na LV 1970 v k.ú. Sokolnice 

Předmětem ocenění je samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Celková plocha 
pozemku je 610 m2

. Zastavěná plocha rodinného domu je 104 m2. Zastavěná plocha 
všech podlaží 187,2 m2 je určena na základě zastavěné plochy domu obou podlaží 
upravená v podkrovní části koeficientem 0,8 zohledňujícím šikminy podkroví a tak jeho 
nižší využitelnost. 
 
Pro přepočet na současnou cenovou úroveň byly realizované vzorky přepočteny na 
základě HB indexu, který zobrazuje vývoj cen rodinných domů v ČR: 
 

čtvrtletí 3/2014 1/2015 1/2017 1/2019 

HB index RD 105,4 106,3 114,1 132,3 

 
 
Srovnávací nabídka 
 

1) Nová, Sokolnice, zastavěná plocha všech podlaží 310 m2 

Moderní novostavba z roku 2008 s užitnou plochou 340 m2 se zahradou 700 m2 je 
situovaná v klidné lokalitě rezidenční zástavby v obci Sokolnice 5 km od Brna s rychlou 
dostupností na dálnici D1. 
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Nabízíme prodej samostatně stojícího, nízkoenergetického, velkoryse řešeného domu 
s dispozicí 6+kk. Dům je umístěn v okrasné zahradě s celkovou rozlohou pozemku 
871 m2. Před domem je okrasná předzahrádka a několik míst na parkování na 
vlastním pozemku a před vjezdem do dvojgaráže.  

Dispozice přízemí: na velkou vstupní halu 13m2, navazuje pracovna 26 m2, koupelna 
se sprchovým koutem, samostatná toaleta, vstup do dvojgaráže 34m2. Pokračováním 
haly je prostorná kuchyně s jídelnou 20m2, doplněna značkovými vestavěnými 
spotřebiči s výhledem a vstupem do zahrady. Obývací pokoj 34m2 s krbem a 
francouzskými okny umožňuje vstup do zahrady přes květinovou venkovní terasu s 
posezením.  

1NP: vstupní hala 11,5m2, pracovna 21m2, ložnice 27 m2 s vlastní koupelnou 11m2 
s rohovou vanou a sprchovým koutem, ložnice 28m2, dětský pokoj 27 m2. Na patře je 
další koupelna s vanou a sprchovým koutem 9m2, samostatná toaleta a technická 
místnost.  

Celý dům je zateplený, elektronicky zabezpečen, vytápění kondenzačním plynovým 
kotlem, v přízemí podlahové topení a krb. Ohřev vody je mimo jiné zajištěn solárními 
kolektory. V domě plastová okna, klimatizace, centrální vysavač, podlahy v domě 
dřevěné plovoucí v koupelnách dlažba. 

Dům je vhodný pro velkorysé bydlení i vícečetné rodiny, případně vícegenerační 
bydlení. Velká kancelář v přízemí nabízí kombinaci bydlení s podnikáním, případně je 
dům vhodný jako prostorné a snadno dostupné sídlo společnosti. Celý dům je 
obklopen udržovanou zahradou se zahradním domkem, ovocnými a okrasnými 
stromy, které se vzájemně doplňují. 

NABÍDKOVÁ CENA: 11 990 000 Kč 

  

 

2) Moravská, Brno – Tuřany, zastavěná plocha všech podlaží 151 m2 

Prodej pěkného rodinného domu 4+1 se zahradou a parkováním v atraktivní lokalitě 
na ulici Moravská. Cihlový dům je napojen na kompletní sítě, kolaudace proběhla roku 
2006.  

Dispozice domu: 1.NP: ložnice s koupelnou 17,08 m2, obývací pokoj 25,95 m2, 
kuchyně s jídelnou 13,53 m2, WC 1,8 m2, chodba 6,79 m2, technická místnost 3,43 
m2, schodiště 3,9 m2.  

2.NP: pokoj 15,25 m2, pokoj 16,72 m2, koupelna s vanou a WC 5,51 m2, chodba 2,89 
m2, schodiště 3,9 m2.  

3.NP: půdní prostor 15 m2 vhodný jako skladový prostor.  
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Dům je vystavěn z cihel a kolaudován roku 2006. Okna a dveře jsou dřevěná, podlahy 
dlažba, PVC a plovoucí, střecha sedlová pokrytá taškou Tondach, dům je zateplen, 
veškerá stavební dokumentace včetně revizí je k dispozici a bude předána k domu. 
Sítě: elektřina 230/400 V, voda obecní, odpad napojen do obecní splaškové 
kanalizace, plyn.  

Dům je ve velmi dobrém technickém stavu, vytápění domu zajišťuje plynový turbo 
kotel, celkové měsíční náklady domu včetně vytápění, elektřiny a vody činí cca 3.000 
Kč.  

Okrasná zahrada kolem domu je ve výborném a udržovaném stavu, k dispozici je 
pergola s posezením a krbem. Na zahradě je vystavěna chatka, která slouží jako dílna 
a úložné prostory pro sezónní věci. Před vstupem do domu je přístřešek pro auto, je 
zde možné zaparkovat pohodlně dva vozy, další případně před domem.  

NABÍDKOVÁ CENA: 7 990 000 Kč 

  

 

3) U Hájičku, Blučina, zastavěná plocha všech podlaží 178 m2 

Nízkoenergetický rodinný dům 5+kk s nadstandardními prvky ,sklepem o 3 
místnostech a prádelnou, zahradou s nádrží na dešťovou vodu a parkovacím stáním 
pro 3 auta v Blučině. Dům je samostatně stojící v klidné části obce, byl kolaudován v 
roce 2009, stavěn svépomocí a díky své poloze poskytuje naprosté soukromí a klidné 
bydlení u lesa.  

Sklepní prostory mají samostatný vchod, všechny místnosti mají okna, dvě místnosti 
mají topení, jedna sloužila jako kancelář. V celém sklepě jsou lité podlahy. Rovněž 
může být dům využit pro dvougenerační bydlení. 

 Součástí domu je podlahové topení v celém domě, kompletní zasíťování ( kabeláž je 
CAT6 ,všechny rozvody jsou stažené do sklepa, internet je ze střechy svedený do 
sklepa),připraveny rozvody na nucené větrání - vzduchotechniku, centrální vysavač, 
krb, kvalitní dřevěné vstupní dveře, eurookna 92 mm– trojskla, samozřejmostí jsou dvě 
koupelny a 2x WC. Zařizovací předměty v domě jsou rovněž nadstandardní: dveře a 
zárubně z masivu, kvalitní keramické podlahy, značková sanitární technika a sanitární 
keramika zn. LAUFEN, v horní koupelně umyvadlo a vana pro dvě osoby. V přízemí je 
samostatné wc a sprcha. 

Dům je z velké části zařízený – nová nadstandardní kuchyňská linka s kvalitními 
spotřebiči- indukční deska, digestoř, vestavěná lednice, mikrovlnná trouba, trouba a 
myčka, velký dřez je z kamene. Dětský pokoj i ložnice má vestavěnou skříň na míru, v 
jídelně je také skříň na míru. Výhodou domu je dále kompletně pochůzné podkroví 
využívané jako další úložný prostor -a sklep pod celým domem. 
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 Dům je členěn následovně: v přízemí jsou obývací pokoj, kuchyňský kout, koupelna, 
wc a v horním patře jsou další tři pokoje, koupelna s WC a malá šatna v koupelně. 
Sklep má 3 místnosti a prádelnu. Kolem domu je pak přiměřeně velká zahrada. Z 
obývacího pokoje je vstup na velkou terasu - 45m, pod kterou je retenční nádrž, která 
slouží jak k zadržení vody, tak k následnému využití na zahradě i v domě na praní a 
toaletu. Parkovací stání je vedle domu pro 3 auta, osvětlené. Celý dům je zateplený - 
10cm, udržovaný, v perfektním technickém stavu. Energetická náročnost budovy C. 

NABÍDKOVÁ CENA: 7 500 000 Kč 

  
 
 
Realizovaný prodej 
 

4) Václava Haňky, Sokolnice, zastavěná plocha všech podlaží 221 m2 

Prodej rodinného domu včetně pozemků parc.č. 1215/3, parc.č. 1224 a parc.č. 1225 
v Sokolnici na ulici Václava Haňky. Celková plocha pozemku je 717 m2. Na parcelu 
předzahrádky je vedeno věcné břemeno vedení technické sítě elektrického stožáru 
před domem. Prodej v rámci řízení V-2482/2015-703. Smlouva kupní ze dne 
22.7.2014.  

REALIZOVANÁ CENA: 4 200 000 Kč (po přepočtu přes HB index 5.272.917 Kč) 

  
 
 

5) U Bažantnice, Sokolnice, zastavěná plocha všech podlaží 208 m2 

Prodej rodinného domu včetně pozemků parc.č. 1702/100 a parc.č. 1702/131 
v Sokolnici na ulici U Bažantice v severní části vilové zástavby obce. Celková plocha 
pozemku je 752 m2. Prodej v rámci řízení V-2482/2015-703. Smlouva kupní ze dne 
5.2.2015. Na pozemku je zapsáno věcné břemeno zřizování a provozování vedení. 
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Pozn.: Zastavěná plocha všech podlaží je u podkrovní části počítána součinitelem 1,6, 
jelikož se podkrovní část nad garáží jeví jako prostor s nízkou výškou využitelný jako 
například skladovací prostor. 

REALIZOVANÁ: 5 825 000 Kč (po přepočtu přes HB index 7.188.876 Kč) 

  
 
 

6) Nad Vrbím, Sokolnice, zastavěná plocha všech podlaží 306 m2 

Prodej rodinného domu včetně pozemků parc.č. 1702/24 a parc.č. 1702/51 v Sokolnici 
na ulici Nad Vrbím v severní části vilové zástavby obce. Celková plocha pozemku je 
990 m2. Prodej v rámci řízení V-4603/2017-703. Smlouva kupní ze dne 27.2.2017.  

REALIZOVANÁ CENA: 7 700 000 Kč (po přepočtu přes HB index 8.928.221 Kč) 
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Komparace 

V úvaze znalce K7 je u vzorků č. 4 a č. 5 zohledněno věcné břemeno zřizování a 
provozování vedení a u vzorku č. 4 a č. 6 také orientace pozemku na světové strany. 

 

Porovnávací hodnota nemovité věci specifikované v bodě 1.1.2 činí dle 
odborného odhadu 7 100 000 Kč. Při porovnání byly zohledněny veškeré 
skutečnosti, mající vliv na obvyklou cenu. 
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1 Nová, Sokolnice 38 727 0,94 36 404 1,00 0,78 1,01 1,00 1,02 1,04 1,00 0,83 43 860

2 Moravská, Brno - Tuřany 52 844 0,94 49 673 1,08 1,11 1,00 1,00 1,02 0,93 1,00 1,14 43 573

3 U Hájičku, Blučina 42 088 0,94 39 562 0,97 1,02 1,01 1,05 1,03 1,02 1,00 1,10 35 966

4  Václava Haňky, Sokolnice 23 812 1,00 23 812 1,00 0,92 0,90 1,00 1,02 1,02 0,93 0,80 29 765

5  U Bažantnice, Sokolnice 34 562 1,00 34 562 1,00 0,95 0,98 1,00 1,01 1,02 0,95 0,91 37 980

6 Nad Vrbím, Sokolnice 29 177 1,00 29 177 1,00 0,78 0,98 1,00 0,99 1,05 0,97 0,77 37 892

Střední hodnota 35114 34007 38 170

Minimum 22 996 22995,833 29 765

Maximum 52 844 49673,28 43 860

Směrodatná odchylka 9 439 8467,6625 5 238

Průměr - směrodatná odhylka 25 675 25539,337 32 932

Průměr + směrodatná odchylka 44 553 42474,663 43 408

Variační koeficient 0,27 0,2489976 13,72%

Výměra oceňovaného objektu 187 187,2 m
2 187

Cena objektu 6 573 341 6366110,4 Kč 7 145 424

6370000 Kč 7 100 000

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 stavebně - technického stavu

K4 koeficient vybavení 

K5 koeficient příslušenství objektu

K6 koeficient velikosti pozemku

K7 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
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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 spoluvlastnického podílu povinného ve výši 
1/4 nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1.1 činí dle 

odborného odhadu 

 2 200 000 Kč 

 

Cena slovy: Dvamilionydvěstětisíc Kč 

 

 

 

 

Obvyklá cena nemovitých věcí specifikovaných v bodě 
1.1.2 činí dle odborného odhadu 

 7 100 000 Kč 

 

Cena slovy: Sedmmiliónůjedenstotisíc 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 4496-481-2019. 

 

V Brně dne 17. 9. 2019 

 

 

 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

 

……………………………. 

                                                                                                 Ing. Lukáš Pejchal 
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Příloha č. 6: Náhled ortofoto mapy LV 1970 ................................................. 1 list 

Příloha č. 7: Sdělení stavebního úřadu k.ú. Jundrov .................................... 1 list 

Příloha č. 8: Sdělení stavebního úřadu k.ú. Sokolnice ................................. 1 list 

Příloha č. 9: Fotodokumentace LV 1732 ...................................................... 5 listů 

Příloha č. 10: Fotodokumentace LV 1970 .................................................... 1 listy 
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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

Labská Lucie Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 Brno
Labský Pavel, Osiková 132/25, Jundrov, 63700 Brno
Labský Václav Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 Brno

815913/3851
590101/1820
560221/2275

1/2
1/4
1/4

Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 610542 Jundrov List vlastnictví: 1732

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

    3026

    3027

255

161

orná půda

zastavěná plocha a 
nádvoří

zemědělský půdní 
fond

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 00233/19 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Součástí je stavba: Jundrov, č.p. 132, rod.dům
 3027Stavba stojí na pozemku p.č.:

Zástavní právo smluvní

Zákaz zcizení

o

o

budoucí pohledávky do výše 4.680.000,- Kč vzniklé do 2.3.2028
Oprávnění pro

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 
Praha 4, RČ/IČO: 49240901

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. 1941/17/021/ZN/01  ze dne 
09.06.2017. Právní účinky zápisu ke dni 12.06.2017. Zápis proveden dne 
10.07.2017; uloženo na prac. Brno-město

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. 1941/17/021/ZN/01  ze dne 
09.06.2017. Právní účinky zápisu ke dni 12.06.2017. Zápis proveden dne 
10.07.2017; uloženo na prac. Brno-město

V-13950/2017-702

V-13950/2017-702

V-13950/2017-702

Pořadí k 12.06.2017 11:18

Související zápisy

Související zápisy

B1

C

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

- Bez zápisu

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Povinnost k
Parcela: 3026, Parcela: 3027

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. 1941/17/021/ZN/01  ze dne 
09.06.2017. Právní účinky zápisu ke dni 12.06.2017. Zápis proveden dne 
10.07.2017; uloženo na prac. Brno-město

Listina

Listina
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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:

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 610542 Jundrov List vlastnictví: 1732

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zástavní právo smluvní

Zahájení exekuce

o

o

po dobu trvání zástavního práva nejpozději však do 2.3.2028, bez předchozího písemného 
souhlasu banky, bez souhlasu lze zástavu zcizit ve prospěch EUROBI spol. s r.o., IČ: 
63476100 - dle čl. 3 smlouvy

k id. podílu 1/4
existující i budoucí pohledávky do výše 2.250.000,- Kč vzniklé do 15.8.2028

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

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 
Praha 4, RČ/IČO: 49240901

RB leasing, s.r.o., Medkova 1723/6, Pražské Předměstí, 
50002 Hradec Králové, RČ/IČO: 49284231

Listina

Listina

Listina

V-13950/2017-702

V-7160/2019-702

Z-5712/2019-702

Pořadí k

Pořadí k

12.06.2017 11:18

03.04.2019 15:01

Související zápisy

D Poznámky a další obdobné údaje

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
k podílu id. 1/4

Labský Václav Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 
Brno, RČ/IČO: 560221/2275

Labský Václav Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 
Brno, RČ/IČO: 560221/2275

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 3026, Parcela: 3027

Parcela: 3026, Parcela: 3027

Labský Václav Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 
Brno, RČ/IČO: 560221/2275

Povinnost k

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. 1941/17/021/ZN/01  ze dne 
09.06.2017. Právní účinky zápisu ke dni 12.06.2017. Zápis proveden dne 
10.07.2017; uloženo na prac. Brno-město

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. 20180907-01  ze dne 17.09.2018.
Právní účinky zápisu ke dni 03.04.2019. Zápis proveden dne 25.04.2019.

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 159 EX-00233/2019 -009 
Exekutorský úřad Brno-město ze dne 20.05.2019. Právní účinky zápisu ke dni 
21.05.2019. Zápis proveden dne 22.05.2019; uloženo na prac. Brno-město

Parcela: 3026, Parcela: 3027
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3
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:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Kat.území: 610542 Jundrov List vlastnictví: 1732

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Labský Václav Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 Brno
Labský Pavel, Osiková 132/25, Jundrov, 63700 Brno

Labský Pavel, Osiková 132/25, Jundrov, 63700 Brno
Labský Václav Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 Brno

Labská Lucie Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 Brno

Pro:

Pro:

Pro:

560221/2275
590101/1820

590101/1820
560221/2275

815913/3851

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Dohoda o zřízení práva osobního užívání RII 40/1980 ze dne 6.2.1980.

Smlouva o převodu nemovitosti RI 139/1980 kupní ze dne 20.2.1980-čj 2RI 139/80 (VZ 
14/82).

Smlouva darovací  ze dne 15.04.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.04.2013.

o

o

o

Z-1000200/1980-702

Z-1000152/1982-702

V-5213/2013-702

POLVZ:200/1980

POLVZ:152/1982

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Zahájení exekuce

Změna výměr obnovou operátu

o

o

pověřený soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Brno-město 159 
EX-00233/2019 -018 ze dne 21.05.2019. Právní účinky zápisu ke dni 21.05.2019.
Zápis proveden dne 24.05.2019; uloženo na prac. Brno-venkov

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 137Ex-4657/2019 -40 Exekutorský 
úřad Brno-venkov ze dne 12.06.2019. Právní účinky zápisu ke dni 12.06.2019. 
Zápis proveden dne 14.06.2019; uloženo na prac. Brno-město

Z-6424/2019-703

Z-7364/2019-703

Z-7646/2019-702

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
k podílu id. 1/4

Labský Václav Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 
Brno, RČ/IČO: 560221/2275

Povinnost k

Povinnost k
Parcela: 3026, Parcela: 3027

Labský Václav Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 
Brno, RČ/IČO: 560221/2275

Povinnost k

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Brno-
venkov 137Ex-4657/2019 -20 ze dne 04.06.2019. Právní účinky zápisu ke dni 
04.06.2019. Zápis proveden dne 06.06.2019; uloženo na prac. Brno-venkov

Listina

Listina

Parcela: 3026, Parcela: 3027
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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:

    3026
Parcela BPEJ Výměra[m2]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 610542 Jundrov List vlastnictví: 1732

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

24078 255

17.07.2019  22:42:52Vyhotoveno: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
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1
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, kód: 703.

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

CZ0643 Brno-venkov 583898 SokolniceOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Labský Václav Ing. a Labská Eva, Osiková 132/25, 
Jundrov, 63700 Brno, Volejníkova 665, 66452 Sokolnice

560221/2275 
625426/1926

Vlastnické právo

Typ vztahu

SJM

Kat.území: 752193 Sokolnice List vlastnictví: 1970

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

SJM = společné jmění manželů

Pozemky

    3166/4

    3166/8

    3168/4

418

104

88

zahrada

zastavěná plocha a 
nádvoří

orná půda

zemědělský půdní 
fond

zemědělský půdní 
fond

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 00233/19 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Součástí je stavba: Sokolnice, č.p. 665, rod.dům
 3166/8Stavba stojí na pozemku p.č.:

Zástavní právo smluvní

Zástavní právo smluvní

o

o

k zajištění:
1)  pohledávek s příslušenstvím vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0243064199
    v celkové výši Kč 4,374,000.00
2)  veškerých budoucích pohledávek do celkové výše Kč 4,374,000.00

k zajištění pohledávky: 
Existující, -zajištění jistiny úvěru ve výši 1.400.000,- Kč a příslušenství z 
poskytnutého úvěru dle shora uvedené Smlouvy o úvěru č. 203/2018/001-PA, ze dne 
18.06.2018, 
Budoucí určená druhem a dobou vzniku, -zajištění budoucích pohledávek ze Smlouvy o 
úvěru ze dne 18.06.2018 do výše 2.000.000,- Kč, které mohou vznikat do 31.12.2035, a to
pohledávek ze sjednaných smluvních pokut dle čl. I, čl. III. a čl. IV. Smlouvy o úvěru 
č. 203/2018/001-PA, ze dne 18.06.2018, 
Budoucí určená právním důvodem, -zajištění budoucí pohledávky na vrácení prostředků 
poskytnutých dle Smlouvy o úvěru č. 203/2018/001-PA, ze dne 18.06.2018 jako pohledávky 
z bezdůvodného obohacení, která může vznikat do 31.12.2035 až do výše 2.000.000,- Kč.

Oprávnění pro
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000
Praha 4, RČ/IČO: 45244782

Listina

V-13251/2007-703
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

B1

C

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

- Bez zápisu

Povinnost k
Parcela: 3166/4, Parcela: 3166/8

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 05.11.2007. Právní 
účinky vkladu práva ke dni 07.11.2007.
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2
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, kód: 703.

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

CZ0643 Brno-venkov 583898 SokolniceOkres: Obec:

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 752193 Sokolnice List vlastnictví: 1970

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zákaz zcizení a zatížení

Zahájení exekuce

o

o

doba trvání: po dobu trvání zástavního práva zřízeného dle Zástavní smlouvy ze dne 
18.06.2018

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

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Aktivafin s.r.o., 1. máje 283/15, 76701 Kroměříž, 
RČ/IČO: 29228913

Aktivafin s.r.o., 1. máje 283/15, 76701 Kroměříž, 
RČ/IČO: 29228913

Listina

Listina

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 18.06.2018. Právní 
účinky zápisu ke dni 19.06.2018. Zápis proveden dne 10.07.2018; uloženo na 
prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 18.06.2018. Právní 
účinky zápisu ke dni 19.06.2018. Zápis proveden dne 10.07.2018; uloženo na 
prac. Brno-venkov

V-11546/2018-703

V-11546/2018-703

V-11546/2018-703

V-11546/2018-703

Pořadí k

Pořadí k

19.06.2018 07:00

19.06.2018 07:00

Související zápisy

Související zápisy

D Poznámky a další obdobné údaje

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Labský Václav Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 
Brno, RČ/IČO: 560221/2275

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 3166/4, Parcela: 3166/8

Parcela: 3166/4, Parcela: 3166/8

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 18.06.2018. Právní 
účinky zápisu ke dni 19.06.2018. Zápis proveden dne 10.07.2018; uloženo na 
prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 18.06.2018. Právní 
účinky zápisu ke dni 19.06.2018. Zápis proveden dne 10.07.2018; uloženo na 
prac. Brno-venkov

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 159 EX-00233/2019 -009 
Exekutorský úřad Brno-město ze dne 20.05.2019. Právní účinky zápisu ke dni 
21.05.2019. Zápis proveden dne 22.05.2019; uloženo na prac. Brno-město

Listina

Listina
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Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, kód: 703.

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

CZ0643 Brno-venkov 583898 SokolniceOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Kat.území: 752193 Sokolnice List vlastnictví: 1970

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Labský Václav Ing. a Labská Eva, Osiková 132/25, Jundrov, 
63700 Brno, Volejníkova 665, 66452 Sokolnice

Labský Václav Ing. a Labská Eva, Osiková 132/25, Jundrov, 
63700 Brno, Volejníkova 665, 66452 Sokolnice

Pro:

Pro:

560221/2275 
625426/1926

560221/2275 
625426/1926

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 10.12.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.12.2007.

Smlouva kupní  ze dne 02.04.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 03.04.2009.

o

o

V-15010/2007-703

V-3863/2009-703

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Zahájení exekuce

Změna číslování parcel

o

o

pověřený soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno

geometrickým plánem č.1314-3050/2018 - parcela vznikla z části p.č.3168/3

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Brno-město 159 
EX-00233/2019 -018 ze dne 21.05.2019. Právní účinky zápisu ke dni 21.05.2019.
Zápis proveden dne 24.05.2019; uloženo na prac. Brno-venkov

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Brno-venkov 
137Ex-4657/2019 -39 ze dne 12.06.2019. Právní účinky zápisu ke dni 
12.06.2019. Zápis proveden dne 26.06.2019; uloženo na prac. Brno-venkov

Z-5712/2019-702

Z-6424/2019-703

Z-7364/2019-703

Z-7817/2019-703

Související zápisy

Související zápisy

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Labský Václav Ing., Osiková 132/25, Jundrov, 63700 
Brno, RČ/IČO: 560221/2275

Povinnost k

Povinnost k
Parcela: 3168/4

Povinnost k

Povinnost k

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Brno-
venkov 137Ex-4657/2019 -20 ze dne 04.06.2019. Právní účinky zápisu ke dni 
04.06.2019. Zápis proveden dne 06.06.2019; uloženo na prac. Brno-venkov

Listina

Listina

Parcela: 3166/4, Parcela: 3166/8, Parcela: 3168/4

Parcela: 3166/4, Parcela: 3166/8, Parcela: 3168/4
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.07.2019 22:35:02   

4
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, kód: 703.

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

CZ0643 Brno-venkov 583898 SokolniceOkres: Obec:

    3166/4
    3168/4

Parcela BPEJ Výměra[m2]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 752193 Sokolnice List vlastnictví: 1970

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

20610
20610

418
88

17.07.2019  22:42:41Vyhotoveno:Vyhotovil:

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

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, kód: 703.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD











ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA 
Brno – Jundrov, Odbor stavební 

Veslařská 97/56, 637 00 Brno, tel.: 541 420 361, fax: 541 22 00 01 
  

SPISOVÁ ZN.: S-MCBJUN/02467/2019    

Č.J.: MCBJUN/02658/2019 – 261/Sde/Hop   

 

 

 

VYŘIZUJE: 
TEL.: 
E-MAIL: 

Ing.arch.Petra Hoplíčková 

541 420 378 

stavebni3@jundrov.brno.cz 

DATUM: 7.8.2019    
 

 

 

VĚC: Informace k objektu Osiková 132/25, 637 00 Brno - Jundrov 

 

Na základě Vašeho dopisu ze dne 29.7.2019, vedeného pod spis.zn.: S-MCBJUN/02467/2019-261 Vám 

úřad městské části města Brna, Brno - Jundrov, odbor stavební, 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"  

 

t í m t o  s d ě l u j e  

že v archívu stavebního úřadu se nedochovalo kolaudační rozhodnutí ani žádné další doklady 

k nemovitosti na adrese Osiková 132/25, 637 00 Brno – Jundrov, na pozemku p.č. 3027 k.ú.Jundrov, 

jehož spoluvlastníkem je Ing.Václav Labský, Osiková 132/25, 637 00 Brno.  

Z úřední činnosti je stavebnímu úřadu známo, že stavby rodinných domů na ulici Osiková byly povoleny 

v polovině 70.let a na přelomu 70. a 80.let pak kolaudovány. 

 

 

„otisk razítka“ 

 

 

 

Ing. arch. Jana Ocelková 

vedoucí odboru stavebního 

  

 

 

Obdrží: 
STATIKUM s.r.o., IDDS: t538guz 

 sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00  Brno 

 

 

referent, spis 

 

 

 

Vypraveno dne: 

 



Obecní úřad Sokolnice, okres Brno - venkov, PSČ 664 52 
s t a v e b n í  ú ř a d 

Sp.zn.:2141/19/SÚ/JR                                                    
                                        
  
 
 

          Oprávněná úřední osoba: 
          Jana Robešová 
          Tel.: 515 553 841 

V Sokolnicích 7.8.2019 
 
  
  
 

        

     robesova@sokolnice.cz 
 

      

Vypraveno: 5.8.2019  
 
 

S D Ě L E N Í 
 
 

Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební 
zákon) obdržel dne 29.7.2019 žádost o sdělení informace, k jakému datu došlo ke kolaudaci stavby 
Sokolnice č.p. 665, rod. Dům stojící na pozemku p.č. 3166/8 v k.ú. Sokolnice, a zda je vydáno platné 
stavební povolení k parcelám č. 3166/4, č. 3166/8, a č. 3168/4 v k.ú. Sokolnice, kterou podala 
společnost STATIKUM s.r.o, znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, se sídlem 
Purkyňova 125, 612 00 Brno. Žádost byla podána na základě usnesení soudního exekutora Mgr. Jana 
Krejsty, Exekutorský úřad Brno-město č.j. 173 EX 00233/19-091, kterým bylo znaleckému ústavu 
STATIKUM s.r.o. uloženo vypracovat znalecký posudek pro účely provedení exekuce prodejem 
zástavy – nemovitostí povinnnému: 

Ing. Václav Labský, IČ: 13372581, Osiková č.p. 132/č.o. 25, 637 00 Brno - Jundrov 

K uvedené žádosti sdělujeme, že výše uvedená stavba rodinného domu byla zkolaudována rozhodnutím 
č.j. 1451/07/SÚ/EH ze dne 29.11.2007, které nabylo právní moci dne 30.11.207. 

Dále byl opatřením ze dne 20.12.2007 sp.zn. 1551/07/SÚ/EH vydán územní souhlas na stavbu 
přístřešku nad parkovacím stáním na pozemku p.č. 3166/4, k.ú. Sokolnice. 

Žádná další rozhodnutí ani opatření týkající se pozemků p.č. 3166/4, č. 3166/8, a č. 3168/4 v k.ú. 
Sokolnice stavební úřad neeviduje. 

 

 
 

Jana   R o b e š o v á 

 technik stavebního úřadu  
 
 
 
 
Obdrží do datové schránky: 
STATIKUM s.r.o, znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, se sídlem Purkyňova 
125, 612 00 Brno 
 
Dále obdrží: 
Spis SÚ 

mailto:robesova@sokolnice.cz


Příloha č. 9 - Fotodokumentace – k. ú. Jundrov 

 

Obr. č.  1 – Dům č.p. 132 v k.ú. Jundrov – uliční pohled 

 

Obr. č.  2 – Dvorní pohled na dvůr a na příslušenství na pozemku (terasa, bazén) 



 

Obr. č.  3 – Schodiště v domě 

 

Obr. č.  4 – Obývací pokoj v 1.NP 



 

Obr. č.  5 – Kuchyně v 1.NP 

 
Obr. č.  6 – WC v 1.NP 

 
Obr. č.  7 - Koupelna v 1.NP 

 



 

Obr. č.  8 – Kuchyně v 2.NP 

 

Obr. č.  9 - Pokoj v 1.NP 



 
Obr. č.  10 – WC v 2.NP 

 
Obr. č.  11 – Koupelna v 2.NP 

 

Obr. č.  12 – Obývací pokoj v 2.NP se zjevným zatečením střechy 



Příloha č. 10 - Fotodokumentace – k. ú. Sokolnice 

 

Obr. č.  1 – Dům č.p. 665 v k.ú. Sokolnice  

 

Obr. č.  2 – Uliční pohled 
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