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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 
00264/19-087 ze dne 15. 8. 2019 a to: 

 Pozemky zapsané na LV 2558: 

• Pozemek p.č 748/10 o výměře 7653 m2, ostatní plocha 

• Pozemek p.č 748/11 o výměře 164 m2, ostatní plocha 

• Pozemek p.č 748/12 o výměře 154 m2, ostatní plocha 

• Pozemek p.č 748/13 o výměře 162 m2, ostatní plocha 

• Pozemek p.č 748/14 o výměře 139 m2, ostatní plocha 
 

 Spoluvlastnický podíl povinného ve výši 609092/678672 na 
nemovitostech zapsaných na LV č. 3299: 

• Pozemek p.č 748/1 o výměře 1710 m2, zastavěná plocha a nádvoří 
 

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-
venkov, pro obec Pohořelice, katastrální území Pohořelice nad Jihlavou. 

1.2 Poloha a popis nemovitosti 

 Místopis 

Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Pohořelice v okrese Brno-venkov v 
Jihomoravském kraji. Obec leží cca 20 km jižním směrem od Brna.  

Obec leží v nadmořské výšce 181 m n. m. Katastr obce má rozlohu 4304 ha. Podle 
posledního statistického údaje zde žije 5051 obyvatel. Pohořelice se dělí na tři 
katastrální území. Obec je obcí s rozšířenou působností. 

V obci se z občanské vybavenosti nachází kostel, penziony, parkoviště, obchody 
s potravinami, supermarket, ZUŠ, pošta, kulturní a informační centrum, sportovní 
hřiště, zámek s parkem, restaurace, čerpací stanice. V jižní části obce se nachází 
průmyslová zóna, v jihozápadní části vícepodlažní bytová výstavba, za nimiž se 
nachází komerčně-výrobní plochy, v severozápadní části se nachází obytná zástavba 
samostatně stojících RD, ve střední a východní části se nachází původní zástavba 
obce rodinných domů venkovského typu. 

Dopravní spojení je dobré, obcí prochází dálnice D52 z Rajhradu na Rakouské 
hranice, v obci je konečná stanice železniční trati. 

Předmětem ocenění jsou pozemky v jednotném funkčním celku s budovou spojenou 
se zemí pevným základem č.p. 13, která byla využívána jako hotel. Dle sdělení je 
plánována je přestavba na bytový dům. Budova stojící na oceňované parc.č. 748/1 
není předmětem ocenění. Ostatní oceňované pozemky budovu obklopují. Pozemky 
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se nachází ve středu města Pohořelice nedaleko supermarketu a židovského hřbitova. 
Pozemky jsou pravděpodobně vzhledem k budově č.p. 13 zasíťované. Pozemky se 
nenachází v záplavovém území. 

 Popis pozemků 

Parc.č. 748/1 

Parc.č. 748/1 je budovou zcela zastavěna. Výměra je 7653 m2 a tvar parcely je totožný 
s půdorysným tvarem budovy, je nepravidelný spojený z několika obdélníků. Stáří 
budovy č.p. 13 a datum její kolaudace není známá, podle mapových podkladů se jedná 
o budovu postavenou mezi roky 1961 až 1999, odhadem znalce budova pochází 
z 80.let min. století. 

Parc.č. 748/10 

Parc.č. 748/10 o výměře 7653 m2 budovu obklopuje, nachází se na ní jak zelené, tak 
i zpevněné plochy, které slouží jako příjezdové, přístupové a parkovací plochy. Před 
vchodem do budovy se na této parcele nachází venkovní schodiště, zpevnění plocha 
využívaná také jako terasa a chodníky pro pěší. Na jihovýchodní straně této parcely a 
dále také na severovýchodní straně se nachází vjezd na pozemky ve funkčním celku 
z veřejné komunikace, na jižní straně parcely se nachází pěší přístupová komunikace. 
Severní část parcely je oplocena a ohraničena vjezdovými vraty jak z ulice Loděnická, 
tak i v severní části zpevněné plochy. V severozápadní části parcely se nachází na 
pozemku stožárové elektrické vedení včetně stožárové elektrozařízení.   

V jihozápadní části jsou v parcele vyčleněny parcely č. 748/17, č. 748/18, č. 748/19 a 
č. 748/20, které nejsou předmětem ocenění. Parc.č. 748/17 a č. 748/18 jsou zpevněná 
parkovací stání, parcely č. 748/19 a č. 748/20 jsou plochami teras navazující na 
budovu.  

Parc.č. 748/11, č. 748/12, č. 748/13 a č. 748/14 

Parcely přiléhají k budově č.p. 13 a nachází se v severní části pozemku. Parcely se 
nachází v oplocené části pozemku. Na parcelách se nachází zeleň a plotové zdi a 
částečně i zpevněná plocha oploceného dvora v severní části pozemku.  

 Pozemky v územním plánu 

Dle platného územního plánu obce se oceňované pozemky nachází v druhu 
zastavěného a zastavitelného území ve stabilizované funkční ploše UA – plochy 
smíšené zóny. Menší plocha severozápadní části parc.č. 748/10 se nachází v OP 
katodové ochrany. Severovýchodní část pozemku je v ochranném pásmu židovského 
hřbitova. Dle územního plánu je plánována přestavba křižovatky kruhový objezd, který 
bude postaven i na sousední obecní parcele č. 748/10. 
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Výstřižek z územního plánu obce Pohořelice 

1.3 Věcná břemena, výměnky, nájemní či pachtovní práva 

Dle výpisů z katastru nemovitostí na LV 2558 a LV 3299 ze dne 13. 8. 2019 váznou 
na všech oceňovaných parcelách věcná břemena jízdy vůči parc.č. 748/7. 

Na parc.č. 748/10 vázne věcné břemeno chůze a jízdy vůči jednotce 13/12, 13/15, 
13/16, 13/17 a 13/20. 

Na parc.č. 748/10, 748/11, 748/12, 748/13 a 748/14 vázne také zástavní právo smluvní 
a zákaz zcizení a zatížení. Na těchto parcelách vázne také zástavní právo z rozhodnutí 
správního orgánu a související zápisy.  

Na parc.č. 748/1 jsou na některých spoluvlastnických podílech některých 
spoluvlastníků zapsána zástavní práva a související zápisy.  

Na oceňovaný podíl na pozemku parc.č. 748/1 je zapsáno zástavní právo z rozhodnutí 
správního orgánu a související zápisy.   

Na listech vlastnictví LV 2558 i LV 3299 jsou zapsány zápisy související s exekucí 
povinného. 

 Věcné břemeno jízdy 

Na všech oceňovaných parcelách vázne věcné břemeno jízdy vůči oprávněnému 
vlastníku parc.č. 748/7 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Toto věcné břemeno bylo 
zřízeno v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene jízdy podepsané dne 
9.9.2009. Právní účinky vkladu práva řízení V-11207/2009-703 jsou ke dni 8.10.2009. 
Toto právo bylo zřízeno bezúplatně pro oprávněné vlastníky parc.č. 748/7, která byla 
vyčleněna z parcely č. 748/1 jakožto povinného z věcného břemene. V době podpisu 
smlouvy nebyla parcela č. 748/1 rozčleněna na jednotlivé parcely č. 748/1, 748/10, 
748/11, 748/12, 748/13, 748/14 jako je tomu k datu ocenění tohoto posudku. Právo 
jízdy je tedy zapsáno pro všechny oceňované parcely ikdyž pro výkon průjezdu 
k parc.č. 748/7 není zapotřebí tak velkého rozsahu. 

 Věcné břemeno chůze a jízdy 
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Na parc.č. 748/10 vázne věcné břemeno chůze a jízdy vůči jednotkám 13/12, 13/15, 
13/16, 13/17 a 13/20 umístěným v budově č.p. 13, která je postavena na parc.č. 748/1. 

Věcné břemeno chůze a jízdy oprávněného vlastníka jednotky č. 13/15 a 
spoluvlastníka jednotky č.13/12 ve výši 1/6 id. podílu vůči povinnému vlastníku parc.č. 
748/10 bylo zřízeno ve Smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 14.3.2016 bezplatně 
v rámci řízení V-4809/2016-703. Služebnost užívání pozemku byla vymezena 
geometrickým plánem č. 2250-12/2015 zpracovaný p. Ing. Vladimírem Buškem, který 
nebyl znalci předložen. 

Věcné břemeno chůze a jízdy oprávněného vlastníka jednotky č. 13/16, č. 13/17 a 
spoluvlastníka jednotky č.13/12 ve výši 2/6 id. podílu vůči povinnému vlastníku parc.č. 
748/10 bylo zřízeno ve Smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 22.6.2016 bezplatně 
v rámci řízení V-12661/2016-703. Služebnost užívání pozemku nebyla dle této 
smlouvy vymezena geometrickým plánem. 

Věcné břemeno chůze a jízdy oprávněného vlastníka jednotky č. 13/20 bylo zřízeno 
ve Smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 2.12.2016 bezplatně v rámci řízení V-
24229/2016-703. Služebnost užívání pozemku nebyla dle této smlouvy vymezena 
geometrickým plánem. 

1.4 Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 13. 8. 2019 je jako vlastník oceňovaných 
nemovitostí na LV 2558, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou zapsán: 

 

 

Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 13. 8. 2019 je jako vlastník oceňovaných 
nemovitostí na LV 3299, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou zapsán: 

 

1.5 Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 3. 9. 2019 za přítomnosti zástupce 
znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o. 
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1.6 Movité a nemovité příslušenství 

Při místním šetření nebyly zjištěny movité věci, které tvoří příslušenství nemovité věci. 
Při místním šetření bylo zjištěno, že příslušenstvím oceňovaných pozemků jsou tyto 
nemovité  věci: 

zpevněné plochy terasy, chodníků, zpevněné komunikace, zpevněného parkoviště a 
venkovní schodiště.  

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; 

• Veřejné mapové podklady; 

• Informace z mapových podkladů české asociace pojišťoven; 

• 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.  

2.2.3. Metoda komparativní 
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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 

Pro porovnání byly zvoleny vzorky, které jsou srovnatelné co se týče lokality a svým 
určením územním plánem jako zastavitelné plochy smíšené, plochy bydlení a plochy 
občanské vybavenosti. 

Pro srovnání je v našem konkrétním případě použito informací o cenách nemovitostí 
skutečně realizovaných prodejů z katastru nemovitostí, jelikož mají větší vypovídající 
schopnost o tržních cenách pozemků, než je tomu u inzerce. 

Cena realizovaných pozemků byla přepočtena na současnou cenovou úroveň přes HB 
index, který zachycuje vývoj cen na trhu s pozemky: 
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čtvrtletí 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 1/2019 

HB index 137,8 138,8 139,8 139,8 142,5 145,4 147,5 150,9 153,9 

 

Nejprve byla odhadnuta jednotková cena pozemků jako celku specifikované v bodě 
1.1.1 a 1.1.2 bez zahrnutí vlivu stavby na pozemku a spoluvlastnického podílu na 
parc.č. 748/1. Dále byl kvantifikován vliv stavby na parc.č. 748/1 srážkou dle 
znaleckého standardu č. 5. V posledním kroku byla vypočtena hodnota 
spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 748/1 podle znaleckého standardu č. 1. 

2.2.4. Jednotková cena pozemku bez zahrnutí vlivu stavby na pozemku a 
spoluvlastnického podílu na parc.č. 748/1 

Předmětem ocenění je zastavěný pozemek o celkové výměře 9.982 m2. Pro porovnání 
byly přibrány realizované vzorky v okolí oceňované nemovitosti. 

1) Pohořelice, okres Brno-venkov, výměra 578 m2 

Pozemek v k.ú. Pohořelice u Jihlavy skládající se z parcely č. 157/1 prodaný v rámci 
řízení č. V-3070/2017-703. Smlouva kupní je ze dne 8.2.2017.  

Jedná se o plochu zahrady. Přístup k pozemku je přes obecní pozemky. Pozemek se 
nachází ve vzdálenosti pouze přibližně 40 m od oceňovaných parcel. 

V územním plánu je pozemek veden v návrhové ploše smíšené zóny UA.  

REALIZOVANÁ CENA: 820 789 Kč (po přepočtu přes HB index 916 687 Kč) 

  

 
2) Pohořelice, okres Brno-venkov, výměra 695 m2 

Pozemek v k.ú. Pohořelice u Jihlavy skládající se z parcely č. 1761 a parc.č. 1762/1 
prodaný v rámci řízení č. V-1391/2018-703. Smlouva kupní je ze dne 21.12.2017. 

Jedná se o pozemek proluky v řadové zástavbě se zahradou. Tvar pozemku je velmi 
protáhlého tvaru. Přístup k pozemku je přes obecní pozemky.  

V územním plánu je parc.č. 1761 vedena ve stabilizované ploše UB – plochy bydlení 
nízkopodlažní, parc.č. 1762/1 je v ploše NP – zahrady a drobná držba.  

REALIZOVANÁ CENA: 1 590 000 Kč (po přepočtu přes HB index 1 750 365 Kč) 
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3) Pohořelice, okres Brno-venkov, výměra 2046 m2 

Pozemek v k.ú. Pohořelice u Jihlavy skládající se z parcely č. 72/7 a parc.č. 103/15 a 
parc.č. 2447/27 prodaný v rámci řízení č. V-5352/2018-703. Smlouva kupní je ze dne 
19.3.2018. 

Jedná se o pozemek orné půdy na okraji obce v blízkosti fotbalového hřiště. Přístup 
k pozemku je přes obecní pozemky.  

V územním plánu je přibližně polovina parcel č. 103/15 a parc.č. 2447/27 v návrhové 
ploše OV - plochy občanské vybavenosti a polovina se nachází v ploše orné půdy. 
Parc.č. 72/7 se nachází v ploše vodní toky a plochy NX.  

REALIZOVANÁ CENA: 1 898 200 Kč (po přepočtu přes HB index 2 050 056 Kč) 

  

 
4) Pohořelice, okres Brno-venkov, výměra 1.888 m2  

Pozemek v k.ú. Pohořelice u Jihlavy skládající se z parcely č. 274/1 prodaný v rámci 
řízení č. V-10786/2018-703. Smlouva kupní je ze dne 1.6.2018.   

Jedná se o zatravněný pozemek na okraji obce v blízkosti praktické školy. Přístup 
k pozemku je přes obecní pozemky.  

V územním plánu je přibližně polovina parcel č. 103/15 a parc.č. 2447/27 v návrhové 
ploše OV - plochy občanské vybavenosti a polovina se nachází v ploše orné půdy. 
Parc.č. 72/7 se nachází v ploše vodní toky a plochy NX.  
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REALIZOVANÁ CENA: 1 900 000 Kč (po přepočtu přes HB index 2 011 073 Kč) 

  

 
5) Pohořelice, okres Brno-venkov, výměra 779 m2  

Pozemek v k.ú. Pohořelice u Jihlavy skládající se z parcely č. 3122/134 prodaný 
v rámci řízení č. V-687/2018-703. Smlouva kupní je ze dne 11.1.2018.   

Jedná se o pozemek v nové zástavbě rodinných domů. Přístup k pozemku je přes 
obecní pozemky.  

V územním plánu je pozemek veden ve stabilizované ploše UB – plochy bydlení - 
nízkopodlažní.  

REALIZOVANÁ CENA: 2 100 000 Kč (po přepočtu přes HB index 2 268 000 Kč) 

  

 
6) Pohořelice, okres Brno-venkov, výměra 1034 m2 

Pozemek v k.ú. Pohořelice u Jihlavy skládající se z parcely č. 6053/35 prodaný v rámci 
řízení č. V-11488/2018-703. Smlouva kupní je ze dne 22.3.2018.  

Jedná se o pozemek v nové zástavbě rodinných domů. Přístup k pozemku je přes 
obecní pozemky.  

V územním plánu je pozemek veden v návrhové ploše UB – plochy bydlení - 
nízkopodlažní.  

REALIZOVANÁ CENA: 2 874 520 Kč (po přepočtu přes HB index 3 104 482 Kč) 
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7) Pohořelice, okres Brno-venkov, výměra 2500 m2 

Pozemek v k.ú. Pohořelice u Jihlavy skládající se z parcely č. 7490 prodaný v rámci 
řízení č. V-25116/2017-703. Smlouva kupní je ze dne 11.12.2017.  

Jedná se o pozemek v na okraji obci mezi komerční zástavbou. Přístup k pozemku je 
přes obecní pozemky.  

V územním plánu je pozemek veden v návrhové ploše UA - plochy smíšené zóny. 

REALIZOVANÁ CENA: 3 250 000 Kč (po přepočtu přes HB index 3 577 790 Kč) 
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2.2.5. Komparace 

 

Porovnávací hodnota nemovité věci jako celku specifikované v bodě 1.1.1 a 1.1.2 bez 
zahrnutí vlivu stavby na pozemku a spoluvlastnického podílu na parc.č. 748/1 činí dle 
odborného odhadu jednotkově 1.740 Kč/m2. Při porovnání byly zohledněny veškeré 
skutečnosti, mající vliv na obvyklou cenu.  
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2
1761, LV 3498

1762/1, LV 3498
2 519 1,00 2 519 1,02 1,14 1,05 1,00 0,99 1,00 1,21 2 081

3

72/7, LV 10001 

103/15, LV 10001

2447/27, LV 10001

1 002 1,00 1 002 0,95 1,08 0,73 1,00 1,01 1,00 0,76 1 318

4 274/1, LV 10001 1 065 1,00 1 065 0,93 1,09 0,95 1,00 1,03 1,05 1,04 1 024

5 3122/134, LV 3497 2 911 1,00 2 911 0,95 1,14 1,05 1,00 1,03 1,00 1,17 2 488

6 6053/35, LV 3524 3 002 1,00 3 002 0,95 1,12 1,03 1,00 1,03 1,00 1,13 2 657

7 7490, LV 2270 1 431 1,00 1 431 0,90 1,07 1,05 1,00 1,03 1,00 1,04 1 376

Střední hodnota 1 479 1 479 1 740

Minimum 49 49 1 024

Maximum 3 690 3 690 2 081

Směrodatná odchylka 1 131 1 131 605

Průměr - směrodatná odhylka 348 348 1 135

Průměr + směrodatná odchylka2 610 2 610 2 345

Variační koeficient 76,50% 76,50% 34,77%

Výměra oceňovaného objektu9 982 9 982 m
2 9 982

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
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2.2.6. Jednotková cena pozemku se zahrnutím vlivu stavby na pozemku a bez 
zahrnutí spoluvlastnického podílu na parc.č. 748/1 

Vliv zastavěnosti pozemku stavbou č.p.13 objektu občanské vybavenosti ve vlastnictví 
jiného vlastníka je určen na základě doporučení dle znaleckého standardu č. 5. Dle 
doporučení standardu je snížení ceny pozemku o velikosti do 15 %. 

Snížení bylo odhadnuto ve výši 10 %, jelikož se jedná o centrální část obce, velikost 
pozemku je poměrně velká avšak i vzhledem k umístění a velikosti zastavěné plochy 
budovy obtížně realizovatelné rozdělení pozemku. V potaz byly zohledněny i 
zpevněné plochy tvořící příslušenství budovy, která není předmětem ocenění. 

Vypočítaná JC 1 740 Kč/m2 

Snížení kvůli stavbě na pozemku 10 % 

JC po redukci 1 566 Kč/m2 
 

2.2.7. Obvyklá cena spoluvlastnického podílu na parc.č. 748/1 

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. 

U nemovitostí nekomerčních je omezení výrazně větší, neboť spoluvlastník nemůže 
prakticky nemovitost užívat a 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  

Parc.č. 748/1 

JC po redukci 1 566 Kč/m2 

Výměra 1710 m2 

Obvyklá cena celé parc.č. 748/1: 2 677 860 Kč 

Oceňovaný podíl: 609092/678672  
Aritmetický podíl: 2 403 316 Kč 

Snížení aritmetického podílu: 15%  
Vypočtená cena oceňovaného podílu: 2 042 818 Kč 

 

Odhadovaná porovnávací hodnota nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1.2 činí 
po zaokrouhlení 2 040 000 Kč. Při porovnání byly zohledněny veškeré skutečnosti 
mající vliv na obvyklou cenu. 
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2.2.8. Obvyklá cena parcel spec. v 1.1.1 

JC po redukci 1 566 Kč/m2 

Výměra 8272 m2 

Vypočtená cena 12 953 952 Kč 
 

Odhadovaná porovnávací hodnota nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1.1 činí 
po zaokrouhlení 12 950 000 Kč. Při porovnání byly zohledněny veškeré skutečnosti 
mající vliv na obvyklou cenu. 

2.3 Ocenění věcných břemen 

2.2.9. Věcné břemeno jízdy 

Na všech oceňovaných parcelách vázne věcné břemeno jízdy vůči oprávněnému 
vlastníku parc.č. 748/7 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.  

Toto právo bylo zřízeno bezúplatně pro oprávněné vlastníky parc.č. 748/7, která byla 
vyčleněna z parcely č. 748/1 jakožto povinného z věcného břemene. V době podpisu 
smlouvy nebyla parcela č. 748/1 rozčleněna na jednotlivé parcely č. 748/1, 748/10, 
748/11, 748/12, 748/13, 748/14 jako je tomu k datu ocenění tohoto posudku. Právo 
jízdy je tedy zapsáno pro všechny oceňované parcely ikdyž pro výkon průjezdu 
k parc.č. 748/7 není zapotřebí tak velkého rozsahu. 

Vzhledem k tomu, že v ustanovující Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného 
břemene jízdy nebylo právo průjezdu vymezeno geometrickým plánem, není možné 
přesně vymezit jakou část parcely oprávněný využívá k výkonu svého práva a tedy 
stanovit výpočtem roční užitek pro výpočet ceny věcného břemene. Právo průjezdu 
bylo zřízeno v době podpisu smlouvy k celému oceňovanému pozemku. Provést 
výpočet ročního užitku k celé ploše pozemku na kterém se navíc nachází budova 
jiného vlastníka by bylo dle názoru znalce nesprávné, jelikož povinný z věcného 
břemene - vlastník oceňovaného pozemku pozemek taktéž využívá v celém rozsahu. 

Ocenění věcného břemene je tedy oceněno v souladu s §16b odst. 5. zákona o 
oceňování majetku č. 151/1997 Sb. v platném znění paušálně částkou 10.000 Kč.  

2.2.10. Věcné břemeno chůze a jízdy 

Na parc.č. 748/10 vázne věcné břemeno chůze a jízdy vůči jednotkám 13/12, 13/15, 
13/16, 13/17 a 13/20 umístěným v budově č.p. 13, která je postavena na parc.č. 748/1. 

Věcné břemeno chůze a jízdy oprávněného vlastníka jednotky č. 13/15 a 
spoluvlastníka jednotky č.13/12 ve výši 1/6 id. podílu vůči povinnému vlastníku parc.č. 
748/10 bylo zřízeno ve Smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 14.3.2016 bezplatně 
v rámci řízení V-4809/2016-703. Služebnost užívání pozemku byla vymezena 
geometrickým plánem č. 2250-12/2015 zpracovaný p. Ing. Vladimírem Buškem, který 
nebyl znalci předložen. 

Věcné břemeno chůze a jízdy oprávněného vlastníka jednotky č. 13/16, č. 13/17 a 
spoluvlastníka jednotky č.13/12 ve výši 2/6 id. podílu vůči povinnému vlastníku parc.č. 
748/10 bylo zřízeno ve Smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 22.6.2016 bezplatně 
v rámci řízení V-12661/2016-703. Služebnost užívání pozemku nebyla dle této 
smlouvy vymezena geometrickým plánem. 
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Věcné břemeno chůze a jízdy oprávněného vlastníka jednotky č. 13/20 bylo zřízeno 
ve Smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 2.12.2016 bezplatně v rámci řízení V-
24229/2016-703. Služebnost užívání pozemku nebyla dle této smlouvy vymezena 
geometrickým plánem. 

Vzhledem k tomu, že v ustanovujících Smlouvách o zřízení věcného břemene (viz. 
předchozí odstavce) nebyla práva průjezdu a průchodu vymezena geometrickým 
plánem (příp. nebyl dodán) není možné přesně vymezit jakou část parcely oprávnění 
využívají k výkonu svého práva a tedy stanovit výpočtem roční užitek pro výpočet ceny 
věcného břemene. Právo chůze a jízdy bylo zřízeno v době podpisu smlouvy k parc.č. 
748/10. Provést výpočet ročního užitku k celé ploše parc.č. 748/10 který navíc 
obklopuje budovu jiného vlastníka by bylo dle názoru znalce nesprávné, jelikož 
povinný z věcného břemene - vlastník oceňovaného pozemku pozemek taktéž využívá 
v celém rozsahu. 

Ocenění věcných břemen je tedy oceněno v souladu s §16b odst. 5. zákona o 
oceňování majetku č. 151/1997 Sb. v platném znění paušálně částkou 10.000 Kč 
jednotlivě za každé oprávnění. 

2.2.11. Rekapitulace ocenění věcných břemen 

Typ věcného 
břemene 

Oprávněný 
vlastník 

Povinný vlastník 
Cena věcného 

břemene 

jízdy parc. č. 748/7 parc. č. 748/1 10 000 Kč 

chůze a jízdy jednotka č. 13/15 parc. č. 748/10 10 000 Kč 

chůze a jízdy 
Podíl na jednotce 
č.13/12 ve výši 1/6 

parc. č. 748/10 10 000 Kč 

chůze a jízdy jednotka č. 13/16 parc. č. 748/10 10 000 Kč 

chůze a jízdy jednotka č. 13/17 parc. č. 748/10 10 000 Kč 

chůze a jízdy 
Podíl na jednotce 
č.13/12 ve výši 2/6 

parc. č. 748/10 10 000 Kč 

chůze a jízdy jednotka č. 13/20 parc. č. 748/10 10 000 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 nemovitých věcí specifikovaných v bodě 
1.1.1 ve spoluvlastnictví povinného činí dle odborného 

odhadu 

12 950 000 Kč 

 

Cena slovy: Dvanáctmiliónůdevětsetpadesáttisíc Kč 

 

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu povinného ve výši 
1/6 nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1.2 činí dle 

odborného odhadu 

2 040 000 Kč 

 

Cena slovy: Dvamilionyčtyřicettisíc 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 4301-286-2019. 

 

V Brně dne 10. 10. 2019 

 

 

 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

 

……………………………. 

                                                                                                 Ing. Lukáš Pejchal 

 

 



 

 

 
 
 
 

Příloha č. 1: Výpis listu vlastnictví č. 2558  ................................................... 5 listů 

Příloha č. 2: Výpis listu vlastnictví č. 3299 .................................................... 9 listů 

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

Příloha č. 4: Náhled ortofoto mapy ............................................................... 1 list 

Příloha č. 5: Fotodokumentace ..................................................................... 1 list 

 

 

 

PŘÍLOHY 
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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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

UREUS a.s., Masarykovo náměstí 36/35, 68001 Boskovice 27709205
Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 2558

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

     748/10
     748/11
     748/12
     748/13
     748/14

7653
164
154
162
139

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 00264/19 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Věcné břemeno jízdy

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno chůze a jízdy

o

o

o

dle článku VIII. smlouvy

pro podíl 1/6

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Listina

Listina

Listina

V-11207/2009-703

V-4809/2016-703

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

14.03.2016 12:11

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

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 748/10, Parcela: 748/11, Parcela: 748/12, Parcela: 748/13, Parcela: 
748/14

Parcela: 748/10

Parcela: 748/10

Parcela: 748/7

Jednotka: 13/15

Jednotka: 13/12

Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 09.09.2009. 
Právní účinky vkladu práva ke dni 08.10.2009.

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 14.03.2016. Právní 
účinky zápisu ke dni 14.03.2016. Zápis proveden dne 13.05.2016.

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 14.03.2016. Právní 
účinky zápisu ke dni 14.03.2016. Zápis proveden dne 13.05.2016.
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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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 2558

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno chůze a jízdy

Zástavní právo smluvní

o

o

o

o

o

pro podíl 1/6

pro podíl 1/6

k zajištění pohledávky:
Existující, vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 21. 2. 2017 až do výše 12.000.000,- 
Kč

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Listina

Listina

Listina

Listina

V-4809/2016-703

V-12661/2016-703

V-12661/2016-703

V-12661/2016-703

V-24229/2016-703

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

14.03.2016 12:11

22.06.2016 16:33

22.06.2016 16:33

18.10.2016 09:40

05.12.2016 12:44

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 748/10

Parcela: 748/10

Parcela: 748/10

Parcela: 748/10

Jednotka: 13/16, Jednotka: 13/17

Jednotka: 13/12

Jednotka: 13/12

Jednotka: 13/20

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 22.06.2016. Právní 
účinky zápisu ke dni 22.06.2016. Zápis proveden dne 10.08.2016.

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 22.06.2016. Právní 
účinky zápisu ke dni 22.06.2016. Zápis proveden dne 10.08.2016.

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 22.06.2016. Právní 
účinky zápisu ke dni 22.06.2016. Zápis proveden dne 10.08.2016.

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 02.12.2016. Právní 
účinky zápisu ke dni 05.12.2016. Zápis proveden dne 27.01.2017.
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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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 2558

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zákaz zcizení a zatížení

Zástavní právo smluvní

Zákaz zcizení a zatížení

o

o

o

k zajištění pohledávky:
Existující,Na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 1. 6. 2017 na částku 3.000.000,-Kč. 
Zástavní právo na základě zástavní smlouvy ze dne 1. 6. 2017 na částku 3.000.000,- Kč 
až do výše 5.000.000,- Kč

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Cetl Jiří, č.p. 273, 66467 Syrovice, RČ/IČO: 
640914/0298

Cetl Jiří, č.p. 273, 66467 Syrovice, RČ/IČO: 
640914/0298

Cetl Jiří, č.p. 273, 66467 Syrovice, RČ/IČO: 
640914/0298

Cetl Jiří, č.p. 273, 66467 Syrovice, RČ/IČO: 
640914/0298

Listina

Listina

Listina

Listina

V-3615/2017-703

V-3615/2017-703

V-11553/2017-703

V-11553/2017-703

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

24.02.2017 11:16

24.02.2017 11:16

09.06.2017 11:30

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 748/10, Parcela: 748/11, Parcela: 748/12, Parcela: 748/13, Parcela: 
748/14

Parcela: 748/10, Parcela: 748/11, Parcela: 748/12, Parcela: 748/13, Parcela: 
748/14

Parcela: 748/10, Parcela: 748/11, Parcela: 748/12, Parcela: 748/13, Parcela: 
748/14

Parcela: 748/10, Parcela: 748/11, Parcela: 748/12, Parcela: 748/13, Parcela: 
748/14

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 21.02.2017. Právní 
účinky zápisu ke dni 24.02.2017. Zápis proveden dne 22.03.2017.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 21.02.2017. Právní 
účinky zápisu ke dni 24.02.2017. Zápis proveden dne 22.03.2017.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení  
ze dne 01.06.2017. Právní účinky zápisu ke dni 09.06.2017. Zápis proveden dne 
04.07.2017.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení  
ze dne 01.06.2017. Právní účinky zápisu ke dni 09.06.2017. Zápis proveden dne 
04.07.2017.
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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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 2558

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Zahájení exekuce

o

o

k zajištění pohledávky:
Existující, Pro:daňová pohledávka ve výši 12.624,61 Kč.

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

Oprávnění pro
Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 
98/4, Brno-město, 60200 Brno

Listina

Listina

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, ÚzP ve Znojmě 2624420-/2018 /3020-00540-709858 ze dne 
23.05.2018. Právní účinky zápisu ke dni 23.05.2018. Zápis proveden dne 
14.06.2018; uloženo na prac. Brno-venkov

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, ÚzP ve Znojmě 2624420-/2018 /3020-00540-709858 ze dne 
23.05.2018. Právní účinky zápisu ke dni 23.05.2018. Zápis proveden dne 
14.06.2018; uloženo na prac. Brno-venkov

V-9652/2018-703

V-9652/2018-703

V-9652/2018-703

Z-5951/2019-703

Pořadí k

Pořadí k

09.06.2017 11:30

23.05.2018 14:04

Související zápisy

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

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

UREUS a.s., Masarykovo náměstí 36/35, 68001 Boskovice, 
RČ/IČO: 27709205

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 748/10, Parcela: 748/11, Parcela: 748/12, Parcela: 748/13, Parcela: 
748/14

Povinnost k

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, ÚzP ve Znojmě 2624420-/2018 /3020-00540-709858 ze dne 
23.05.2018. Právní účinky zápisu ke dni 23.05.2018. Zápis proveden dne 
14.06.2018; uloženo na prac. Brno-venkov

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Brno-město
159 EX-00264/2019 -006 ze dne 13.05.2019. Právní účinky zápisu ke dni 
14.05.2019. Zápis proveden dne 16.05.2019; uloženo na prac. Brno-venkov

Listina

Listina

Parcela: 748/10, Parcela: 748/11, Parcela: 748/12, Parcela: 748/13, Parcela: 
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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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 2558

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

- Bez zápisu

UREUS a.s., Masarykovo náměstí 36/35, 68001 BoskovicePro: 27709205RČ/IČO:

Prohlášení vkladatele o vkladu do základního jmění právnické osoby podle obch.z.  ze dne 
20.09.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.12.2006.

o

V-8038/2006-703

13.08.2019  21:26:46Vyhotoveno:Vyhotovil:

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

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Změna číslování parcelo

geometrickým plánem č. 2250-12/2015 z p.č. 748/1

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Brno-město 159 
EX-00264/2019 -017 ze dne 15.05.2019. Právní účinky zápisu ke dni 15.05.2019.
Zápis proveden dne 20.05.2019; uloženo na prac. Brno-venkov

Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorského 
úřadu Brno-město 159 EX-00264/2019 -017 ze dne 15.05.2019. Právní moc ke dni 
17.05.2019. Právní účinky zápisu ke dni 23.07.2019. Zápis proveden dne 
26.07.2019; uloženo na prac. Brno-venkov

Z-6022/2019-703

Z-10537/2019-703

Povinnost k
Parcela: 748/10, Parcela: 748/11, Parcela: 748/12, Parcela: 748/13, Parcela: 
748/14

Povinnost k

Listina

Listina

748/14
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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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Chmelíček Petr, č.p. 164, 66466 Medlov
Donocik Jan, Konopná 344/14, Komárov, 61700 Brno
Donocik Tadeáš, Znojemská 13, 69123 Pohořelice
Donociková Víta, Znojemská 13, 69123 Pohořelice
Formanová Jitka, č.p. 151, 66464 Nové Bránice
Formanová Pavla, č.p. 151, 66464 Nové Bránice
Hanzlová Kateřina, Přibická 128, 66463 Přísnotice
UREUS a.s., Masarykovo náměstí 36/35, 68001 Boskovice

Váňo Pavel Ing. a Váňová Věra Ing., Okrajová 888/2, 
Chrlice, 64300 Brno

760403/3811
821101/5186
491202/067
585523/1613
846127/4041
875913/4428
536229/290
27709205

760319/3994 
815603/3534

10994/339336
4802/678672
2401/678672
2401/678672
9437/678672
10119/678672
3097/226224

609092
/678672

9141/678672

Vlastnické právo

Typ vztahu

SJM

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 3299

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

SJM = společné jmění manželů

Pozemky

     748/1 1710 zastavěná plocha a 
nádvoří

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 00264/19 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Na pozemku stojí stavba: Pohořelice, č.p. 13, obč.vyb, LV 1969

Věcné břemeno jízdy

Zástavní právo smluvní

o

o

dle článku VIII. smlouvy

k podílu 10119/678672
k zajištění pohledávky :
Existující, na splacení jistiny úvěru ve výši 1 233 612,-Kč s příslušenstvím ze smlouvy
o úvěru  reg. č. 0099014334055
Budoucí určená druhem a dobou vzniku, ze smlouvy o úvěru reg. č. 0099014334055, a to 
zejména z jejího porušení, odstoupení od ní, zaplacení cen a poplatků, náhrady nákladů 
při výkonu práv a povinností, z bezdůvodného obohacení v případě její neplatnosti nebo 
pokud dluh podle ní nevznikl, to vše do celkové výše 1 295 292,-Kč, vzniklé do 
15.3.2046
Budoucí určená právním důvodem, ze zást. smlouvy reg. č. 10000622738, a to zejména 

Oprávnění pro

Listina

V-11207/2009-703
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: 748/1

Parcela: 748/7

Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 09.09.2009. 
Právní účinky vkladu práva ke dni 08.10.2009.
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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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 3299

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zástavní právo smluvnío

dluhy z titulu náhrady škody, na uhrazení smluvních pokut a na náhradu nákladů , to vše
do celkové výše 160 370,-Kč , vzniklé nejpozději do 15.03.2046

k podílu 9437/678672
k zajištění pohledávky :
Existující, na splacení jistiny úvěru ve výši 1 268 461,-Kč s příslušenstvím ze smlouvy
o úvěru  reg. č. 0099014334344
Budoucí určená druhem a dobou vzniku, ze smlouvy o úvěru reg. č. 0099014334344, a to 
zejména z jejího porušení, odstoupení od ní, zaplacení cen a poplatků, náhrady nákladů 
při výkonu práv a povinností, z bezdůvodného obohacení v případě její neplatnosti nebo 
pokud dluh podle ní nevznikl, to vše do celkové výše 1 331 884,-Kč, vzniklé do 
15.4.2046
Budoucí určená právním důvodem, ze zást. smlouvy reg. č. 10000622789, a to zejména 
dluhy z titulu náhrady škody, na uhrazení smluvních pokut a na náhradu nákladů , to vše
do celkové výše 164 900,-Kč , vzniklé nejpozději do 15.04.2046

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 
11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 
11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622738  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622738  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622738  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

V-2344/2017-703

V-2344/2017-703

V-2344/2017-703

V-2344/2017-703

Pořadí k 06.02.2017 16:48

Související zápisy

Související zápisy

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva

Formanová Pavla, č.p. 151, 66464 Nové Bránice, RČ/IČO: 
875913/4428

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 748/1

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622738  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Listina

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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 3299

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zástavní právo smluvnío

k podílu 10119/678672
k zajištění pohledávky :
Existující, na splacení jistiny úvěru ve výši 123 361,-Kč s příslušenstvím ze smlouvy o
úvěru  reg. č. 0099014712397
Budoucí určená druhem a dobou vzniku, ze smlouvy o úvěru reg. č. 0099014712397, a to 
zejména z jejího porušení, odstoupení od ní, zaplacení cen a poplatků, náhrady nákladů 
při výkonu práv a povinností, z bezdůvodného obohacení v případě její neplatnosti nebo 
pokud dluh podle ní nevznikl, to vše do celkové výše 129 530,-Kč, vzniklé do 15.03.2046
Budoucí určená právním důvodem, ze zást. smlouvy reg. č. 10000622727, a to zejména 
dluhy z titulu náhrady škody, na uhrazení smluvních pokut a na náhradu nákladů , to vše
do celkové výše 16 037,-Kč , vzniklé nejpozději do 15.03.2046

Oprávnění pro
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 
11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054

Listina

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622789  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622789  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622789  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

V-2345/2017-703

V-2345/2017-703

V-2345/2017-703

V-2345/2017-703

Pořadí k 06.02.2017 16:49

Související zápisy

Související zápisy

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva

Formanová Jitka, č.p. 151, 66464 Nové Bránice, RČ/IČO: 
846127/4041

Formanová Pavla, č.p. 151, 66464 Nové Bránice, RČ/IČO: 
875913/4428

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 748/1

Parcela: 748/1

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622789  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622727  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Listina

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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 3299

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zástavní právo smluvnío

k podílu 9437/678672
k zajištění pohledávky :
Existující, na splacení jistiny úvěru ve výši 211 905,-Kč s příslušenstvím ze smlouvy o
úvěru  reg. č. 0099014922709
Budoucí určená druhem a dobou vzniku, ze smlouvy o úvěru reg. č. 0099014922709, a to 
zejména z jejího porušení, odstoupení od ní, zaplacení cen a poplatků, náhrady nákladů 
při výkonu práv a povinností, z bezdůvodného obohacení v případě její neplatnosti nebo 
pokud dluh podle ní nevznikl, to vše do celkové výše 222 500,-Kč, vzniklé do 15.4.2046
Budoucí určená právním důvodem, ze zást. smlouvy reg. č. 10000622799, a to zejména 
dluhy z titulu náhrady škody, na uhrazení smluvních pokut a na náhradu nákladů , to vše
do celkové výše 27 547,-Kč , vzniklé nejpozději do 15.04.2046

Oprávnění pro
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 
11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622727  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622727  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622727  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622799  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 

V-2346/2017-703

V-2346/2017-703

V-2346/2017-703

V-2346/2017-703

V-2347/2017-703

Pořadí k

Pořadí k

06.02.2017 16:51

06.02.2017 16:53

Související zápisy

Související zápisy

Související zápisy

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Formanová Jitka, č.p. 151, 66464 Nové Bránice, RČ/IČO: 
846127/4041

Povinnost k

Parcela: 748/1

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622799  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Listina

Listina

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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 3299

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zástavní právo smluvní

Zákaz zcizení a zatížení

o

o

k podílu 4802/339336
k zajištění pohledávky:
Označená jiným způsobem, a) ve výši 1.182.440 CZK ze smlouvy o poskytnutí hypotečního 
úvěru č. 2195624
Označená jiným způsobem, b) na zaplacení veškerých poplatků, odměn, smluvních pokut a 
dalších sankčních plateb vztahujících se ke smlouvě o úvěru, včetně náhrad všech 
nákladů vynaložených bankou, a ztrát způsobených bance v souvislosti se smlouvou o 
úvěru, jakož i pohledávka vzniklá z odstoupení od smlouvy o úvěru či v souvislosti s 
ním nebo vzniklá vůči bance v případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti smlouvy o
úvěru, přičemž tyto pohledávky mohou vznikat ode dne uzavření smlouvy o úvěru do 
25.6.2038, a to až do výše 1.182.440 CZK.

k podílu 4802/339336
jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu banky po dobu existence současně 
zřizovaného zástavního práva

Oprávnění pro

Oprávnění pro

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 
64948242

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

Listina

28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622799  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000622799  ze dne 
06.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 06.02.2017. Zápis proveden dne 
28.02.2017; uloženo na prac. Brno-venkov

V-2347/2017-703

V-2347/2017-703

V-2347/2017-703

V-2706/2017-703
Pořadí k 13.02.2017 12:32

Související zápisy

Související zápisy

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva

Donocik Jan, Konopná 344/14, Komárov, 61700 Brno, 
RČ/IČO: 821101/5186
Donocik Tadeáš, Znojemská 13, 69123 Pohořelice, RČ/IČO:
491202/067
Donociková Víta, Znojemská 13, 69123 Pohořelice, 
RČ/IČO: 585523/1613

Povinnost k

Parcela: 748/1

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. ZS 2195624/01  ze dne 
09.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 13.02.2017. Zápis proveden dne 
08.03.2017.

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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 3299

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zástavní právo smluvní

Zákaz zcizení a zatížení

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

o

o

o

k podílu 609092/678672
k zajištění pohledávky: 
Existující, na základě Smlouvy o úvěru ze dne 21. 2. 2017 ve výši 7.200.000,- Kč až do 
výše 12.000.000,- Kč 
popis: na základě Zástavní smlouvy ze dne 31. 3. 2017 ve výši 7.200.000,- Kč až do výše
12.000.000,- Kč

k podílu 609092/678672

k zajištění pohledávky:

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 
64948242

Cetl Jiří, č.p. 273, 66467 Syrovice, RČ/IČO: 
640914/0298

Cetl Jiří, č.p. 273, 66467 Syrovice, RČ/IČO: 
640914/0298

Listina

Listina

Listina

V-2706/2017-703

V-6402/2017-703

V-6402/2017-703

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

13.02.2017 12:32

03.04.2017 15:02

03.04.2017 15:02

Donocik Jan, Konopná 344/14, Komárov, 61700 Brno, 
RČ/IČO: 821101/5186
Donocik Tadeáš, Znojemská 13, 69123 Pohořelice, RČ/IČO:
491202/067
Donociková Víta, Znojemská 13, 69123 Pohořelice, 
RČ/IČO: 585523/1613

UREUS a.s., Masarykovo náměstí 36/35, 68001 Boskovice, 
RČ/IČO: 27709205

UREUS a.s., Masarykovo náměstí 36/35, 68001 Boskovice, 
RČ/IČO: 27709205

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 748/1

Parcela: 748/1

Parcela: 748/1

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. ZS 2195624/01  ze dne 
09.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 13.02.2017. Zápis proveden dne 
08.03.2017.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 31.03.2017. Právní 
účinky zápisu ke dni 03.04.2017. Zápis proveden dne 25.04.2017.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 31.03.2017. Právní 
účinky zápisu ke dni 03.04.2017. Zápis proveden dne 25.04.2017.
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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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 3299

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zahájení exekuceo

Existující, Pro:daňová pohledávka ve výši 12.624,61 Kč.
k podílu id. 609092/678672

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

Oprávnění pro
Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 
98/4, Brno-město, 60200 Brno

Listina

Listina

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, ÚzP ve Znojmě 2624420-/2018 /3020-00540-709858 ze dne 
23.05.2018. Právní účinky zápisu ke dni 23.05.2018. Zápis proveden dne 
14.06.2018; uloženo na prac. Brno-venkov

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, ÚzP ve Znojmě 2624420-/2018 /3020-00540-709858 ze dne 
23.05.2018. Právní účinky zápisu ke dni 23.05.2018. Zápis proveden dne 
14.06.2018; uloženo na prac. Brno-venkov

V-9652/2018-703

V-9652/2018-703

V-9652/2018-703

Z-5951/2019-703

Pořadí k 23.05.2018 14:04

Související zápisy

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

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
k id. 609092/678672

UREUS a.s., Masarykovo náměstí 36/35, 68001 Boskovice, 
RČ/IČO: 27709205

UREUS a.s., Masarykovo náměstí 36/35, 68001 Boskovice, 
RČ/IČO: 27709205

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 748/1

UREUS a.s., Masarykovo náměstí 36/35, 68001 
Boskovice, RČ/IČO: 27709205

Povinnost k

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, ÚzP ve Znojmě 2624420-/2018 /3020-00540-709858 ze dne 
23.05.2018. Právní účinky zápisu ke dni 23.05.2018. Zápis proveden dne 
14.06.2018; uloženo na prac. Brno-venkov

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Brno-město
159 EX-00264/2019 -006 ze dne 13.05.2019. Právní účinky zápisu ke dni 
14.05.2019. Zápis proveden dne 16.05.2019; uloženo na prac. Brno-venkov

Listina

Listina
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8
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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 3299

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

UREUS a.s., Masarykovo náměstí 36/35, 68001 Boskovice

Chmelíček Petr, č.p. 164, 66466 Medlov

Formanová Jitka, č.p. 151, 66464 Nové Bránice

Formanová Pavla, č.p. 151, 66464 Nové Bránice

Donocik Jan, Konopná 344/14, Komárov, 61700 Brno

Váňo Pavel Ing. a Váňová Věra Ing., Okrajová 888/2, Chrlice, 
64300 Brno

Hanzlová Kateřina, Přibická 128, 66463 Přísnotice

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

27709205

760403/3811

846127/4041

875913/4428

821101/5186

760319/3994 
815603/3534

536229/290

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Prohlášení vkladatele o vkladu do základního jmění právnické osoby podle obch.z.  ze dne 
20.09.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.12.2006.

Smlouva kupní  ze dne 21.01.2016. Právní účinky zápisu ke dni 25.01.2016. Zápis proveden 
dne 24.02.2016.

Smlouva kupní  ze dne 10.06.2016. Právní účinky zápisu ke dni 19.08.2016. Zápis proveden 
dne 27.09.2016.

Smlouva kupní  ze dne 10.06.2016. Právní účinky zápisu ke dni 19.08.2016. Zápis proveden 
dne 27.09.2016.

Smlouva kupní  ze dne 13.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 17.02.2017. Zápis proveden 
dne 15.03.2017.

Smlouva kupní  ze dne 09.01.2017. Právní účinky zápisu ke dni 16.03.2017. Zápis proveden 
dne 10.04.2017.

Smlouva kupní  ze dne 30.11.2017. Právní účinky zápisu ke dni 07.12.2017. Zápis proveden 
dne 05.01.2018.

o

o

o

o

o

o

o

V-8038/2006-703

V-1267/2016-703

V-16468/2016-703

V-16469/2016-703

V-3147/2017-703

V-5100/2017-703

V-24180/2017-703

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Brno-město 159 
EX-00264/2019 -054 ze dne 26.06.2019. Právní účinky zápisu ke dni 26.06.2019.
Zápis proveden dne 02.07.2019; uloženo na prac. Brno-venkov

Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorského 
úřadu Brno-město 159 EX-00264/2019 -054 ze dne 26.06.2019. Právní moc ke dni 
01.07.2019. Právní účinky zápisu ke dni 23.07.2019. Zápis proveden dne 
26.07.2019; uloženo na prac. Brno-venkov

Z-8785/2019-703

Z-10539/2019-703

Povinnost k

Listina

Listina

Parcela: 748/1
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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 584801 PohořeliceOkres: Obec:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 724866 Pohořelice nad Jihlavou List vlastnictví: 3299

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

- Bez zápisu

Donociková Víta, Znojemská 13, 69123 Pohořelice
Donocik Tadeáš, Znojemská 13, 69123 Pohořelice

Donocik Jan, Konopná 344/14, Komárov, 61700 Brno

Pro:

Pro:

585523/1613
491202/067

821101/5186

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Smlouva darovací  ze dne 25.01.2019. Právní účinky zápisu ke dni 30.01.2019. Zápis 
proveden dne 19.03.2019.

Smlouva o změně zákonného rozsahu SJM NZ 299/2019  ze dne 07.06.2019. Právní účinky 
zápisu ke dni 15.07.2019. Zápis proveden dne 06.08.2019.

o

o

V-1647/2019-703

V-11552/2019-703

13.08.2019  21:26:57Vyhotoveno:Vyhotovil:

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







Příloha č. 5 – Fotodokumentace 

 

Obr. č.  1 Parc.č. 748/10 a parc.č. 748/1 zastavěná stavbou č.p. 13 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou – JV pohled 

 

Obr. č.  2 – Parc.č. 748/10 a za oplocením parc.č. 748/11 – SZ pohled 
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