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1 NÁLEZ 

1.1 Znalecký úkol 

Úkolem znalce je stanovit cenu zjištěnou nemovitých věcí v k. ú. Oudoleň, obec Oudoleň, okres 

Havlíčkův brod, kraj Vysočina, Česko, a to: 

 

1.2 Účel posudku 

Znalecký posudek je vypracován pro účely provedení exekuce prodejem nemovitých věcí. 

1.3 Místní šetření 

Prohlídka předmětných nemovitých věcí byla provedena dne 17. 3. 2019 za přítomnosti 
zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o. a povinného. 

1.4 Prohlášení Znalce o nezávislosti 

Společnost STATIKUM s. r. o. (dále jen „Znalec“) dále prohlašuje, že k objednateli není ve 
vztahu personální či finanční závislosti, v zaměstnaneckém či obdobném právním vztahu. 

Znalec dále prohlašuje, že jednání o odměně za zpracování tohoto znaleckého posudku byla 
vedena tak, aby výše odměny nebyla nikterak závislá na výsledcích ocenění. 

1.5 Předpoklady a omezující podmínky 

Tento znalecký posudek je zpracován v souladu s následujícími obecnými a omezujícími 
podmínkami: 

1. Nebylo provedeno žádné šetření pravosti a správnosti podkladů předaných 
zadavatelem. Údaje o skutečnostech obsažených ve znaleckém posudku se považují za 
pravdivé a správné. 

2. Informace z jiných zdrojů, na nichž je založen celý, nebo část znaleckého posudku, jsou 
věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. 

3. Tento znalecký posudek může být použit výhradně k účelu, pro který byl zpracován. 
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4. Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za nepředvídatelné změny v podmínkách. 
Nepředpokládá, že by důvodem k přezkoumání tohoto znaleckého posudku mělo být 
zohlednění událostí nebo podmínek, které by se vyskytly následovně po datu 
zpracování. 

5. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se u podnikání či jiných činností dotčených 
subjektů plný soulad se všemi aplikovanými zákony a předpisy v ČR. 

6. Znalecký posudek zohledňuje všechny skutečnosti známé zhotoviteli, které by mohly 
ovlivnit dosažené závěry. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné současné ani budoucí zájmy na majetku osob, 
kterých se posudek týká, a že neexistuje osobní zájem nebo zaujatost vzhledem k 
předmětu znaleckého posudku. 

8. Analýzy, názory a závěry uvedené ve znaleckém posudku jsou platné jen za omezených 
podmínek a předpokladů, které jsou v posudku uvedeny, a jsou nezaujatými 
profesionálními analýzami, názory a závěry zhotovitele znaleckého posudku. 

9. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 

10. Dále se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, 
služebností nebo břemen kromě těch, které jsou vyznačeny v listinách osvědčujících 
vlastnictví anebo které byly eventuálně sděleny zhotoviteli. 

11. Tento znalecký posudek je dílem podle autorského práva. Žádná jeho část nesmí být 
žádným způsobem reprodukována, ukládána do vyhledávacích systémů nebo 
přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky (elektronickými, 
mechanizačními, kopírováním, fotografováním, zaznamenáváním nebo jinak) bez 
předchozího svolení zhotovitele. Výjimku tvoří použití tohoto znaleckého posudku pro 
účely v něm uvedené. 

1.6 Podklady 

• Usnesení o ustanovení znalce, č.j. 159 EX 00450/19-240 

• Kupní smlouvy 

• Informace a podklady dodané zadavatelem ocenění 
• Informace a podklady dodané povinným na místním šetření 
• Informace z katastru nemovitostí 
• Informace a fotodokumentace z místního šetření 
• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění 
• Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění 
• Vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném znění 
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• BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné vydání, 
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009 

1.7 Identifikace nemovité věci 

Číslo LV: 232 

Kraj: Vysočina 

Okres: Havlíčkův Brod 

Obec: Oudoleň [569224] 

Katastrální území: Oudoleň [717070] 

1.7.1 Vlastník 

Vlastnické právo Podíl 

Němcová Jana, Milesimov 15, 539 01 Všeradov 1/1 

1.7.2 Nemovitosti 

 

1.8 Popis lokality 

1.8.1 Místopis 

Vážany jsou obec v okrese Havlíčkův Brod v kraji Vysočina na okraji CHKO Žďárské vrchy. 

Nachází se 15 km severovýchodně od Havlíčkova Brodu. Žije zde 380 obyvatel (MLO 2019).  

Obec je obklopená poli, protéká tu Oudoleňský potok. 

V obci se nachází pouze základní občanská vybavenost, k dispozici je tu obecní úřad, knihovna, 
základní a mateřská škola, samoobsluha a pohostinství.  

Obec je dopravně obsluhována autobusovou linkou z Havlíčkova Brodu do Havlíčkovy Borové. 

Železniční doprava zde není k dispozici. Nejbližší železniční zastávka se nachází ve Ždírci nad 
Doubravou. 

Příjezd do obce je po silnici lokálního významu, větší dopravní tepnou je silnice I/34 z Českých 
Budějovic do Svitav.  
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1.8.2 Lokalizace předmětu ocenění 

Oceňované pozemky netvoří jeden funkční celek. Oba se nachází na východ od obce. 

  

Situace 

1.8.3 Napojení na inženýrské sítě 

Pozemky nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě.  

1.8.4 Přístup a příjezd 

Pozemky vždy sousedí s parcelami v majetku obce, přes který je možný přístup. Pozemky jsou 
obhospodařovány ve větších celcích. 

Parc. č. Druh pozemku Vlastník 

676/2 Ostatní plocha – ostatní komunikace Obec Oudoleň, č. p. 123, 58224 Oudoleň 

676/3 Ostatní plocha – ostatní komunikace Obec Oudoleň, č. p. 123, 58224 Oudoleň 

676/1 Ostatní plocha – ostatní komunikace Obec Oudoleň, č. p. 123, 58224 Oudoleň 

675 Ostatní plocha – ostatní komunikace Obec Oudoleň, č. p. 123, 58224 Oudoleň 

582/13 Orná půda Obec Oudoleň, č. p. 123, 58224 Oudoleň 

1.9 Popis předmětu ocenění 

Pozemky slouží jako orná půda, jsou pravidelně obdělávány. Stav souhlasí se stavem v katastru 

nemovitostí. Pozemky jsou rovinaté. 

Parcely se nachází na samotném okraji CHKO Žďárské vrchy. 
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1.9.1.1 Územní plán 

Dle územního plánu jsou pozemky zařazeny jako Plochy zemědělsky obhospodařované půdy 
(NZ). Pozemky spadají do 4. zóny území CHKO. 

 

 

Náhled územního plánu 

1.10 Příslušenství 

Nebylo zjištěno žádné nemovité ani movité příslušenství oceňované nemovité věci 

1.11 Nájemní a pachtovní práva 

1.11.1 Nájemní práva 

Znalec nemá informaci o žádných nájemních smlouvách, které by vázly na oceňované 
nemovitosti. 
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1.11.2 Pachtovní smlouvy 

Znalec má k dispozici pachtovní smlouvu č 60467 z 6.12.2007, která je přílohou tohoto 
znaleckého posudku a přílohu k této smlouvě z 11.7.2017, kde je vyčísleno nové pachtové. Dle 
těchto příloh došlo k digitalizaci KN a přeparcelování a přečíslování pozemků v k.ú. Slavětín 
a k.ú. Staré Ralsko.  

Propachtovatel: Němcová Jana, Milesimov 15, 539 01 Všeradov  

Pachtýř: Havlíčkova Borová zemědělská a.s., Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova 
Borová, IČO 25252267 

Předmět pachtu: Podíl 1/1 na pozemcích parc. č. 554 a 609/1 k.ú. Oudoleň 

Podíl 1/1 na pozemcích parc. č. 67/5, 75/10 a  75/12 v k.ú. Slavětín 

Podíl 1/1 na pozemcích parc. č. 398/2, 398/3 a 398/4 v k.ú. Staré Ralsko  

o celkové výměře 53 675 m2 (výměra oceňovaných pozemků 30 262 m2). 

Pachtovné: 14 115 Kč/rok  včetně daně (za oceňované pozemky 8 082,23 Kč/rok) – 

dle přílohy z roku 2017 

Doba pachtu:  doba neurčitá 

Výpovědní lhůta: 10 let 

Pachtovní smlouva je sjednaná za obvyklých podmínek. 

1.12 Rizika 

1.12.1 Rizika spojená s právním stavem nemovité věci 

Nemovitá věc je řádně zapsaná v katastru nemovitostí. 

Žádná rizika spojená s právním stavem nemovité věci nebyl zjištěna. 

1.12.2 Rizika spojená s umístěním nemovité věci 

Nemovitá věc je situována mimo záplavové území 100-leté vody (klasifikace riziko povodně 1). 
Nemovitá věc se nachází ve 4. zóně území CHKO. 

Žádná jiná rizika spojená s umístěním nemovité věci nebyla zjištěna 

1.12.3 Věcná břemena a obdobná zatížení 

Dle výpisu z katastru nemovitostí se nemovitosti nenachází věcná břemena nebo obdobná 
zatížení. 

1.12.4 Ostatní rizika 

Nejsou zjištěna jiná rizika.  
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2 POSUDEK 

2.1 Definice tržní hodnoty a obvyklé ceny 

2.1.1 Tržní hodnota 

Dle Mezinárodních oceňovacích standardů IVS (International Valuation Standards – 

International Valuation Standards Comittee), Evropských oceňovacích standardů EVS 
(European Valuation Standards – The Europeans Group of Valuers´ Associations) a 
Profesionálních standardů RICS (Proffesionals Standards – Royal Institution of Chartered 

Surveyers) je tržní hodnota definována jako: 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by bylo možné k datu ocenění 
posuzovaný majetek směnit mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v 
nezávislé transakci a po uskutečnění náležitého marketingu, přičemž každá ze stran 
jedná informovaně, obezřetně a bez donucení.“ 

2.1.2 Obvyklá cena 

V legislativě České republiky není definice tržní hodnoty zakotvena. Jako ekvivalent k tržní 
hodnotě je v českých předpisech uvedena obvyklá cena. V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, je obvyklá cena definována jako: 

 „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.“ 

2.2 Volba metody ocenění 

Vzhledem k účelu posudku se jako nejlépe použitelná metoda jeví metoda komparativní.  

2.2.1 Popis metody 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. 
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Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří: 

Poloha nemovitostí 

• vzdálenost od center měst či obcí 
• vzdálenost od hlavních komunikačních tahů 

• přístup k silničním či železničním trasám 

Využitelnost nemovitostí 

• stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak 
předimenzovanost 

• účel staveb a možnost adaptace na jiné využití 
• kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy 

• možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí 
• omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma) 

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena 

• stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost 

• předkupní práva, věcná břemena 

• zástavní práva 

• soudní spory (např. restituční spory) 

Situace na realitním trhu 

• celkové trendy v prodeji nemovitostí 
• prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě 
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2.3 Ocenění porovnávací metodou  

Jedná se o výsledek vyhodnocení cen prodejů nemovitostí porovnatelných svým charakterem, 
polohou, stavem, velikostí a lokalitou. 

2.3.1 Srovnávací objekty 

Pro porovnání jsou použity realizované prodeje z dřívějších období. Pro potřeby komparativní 
metody jsou ceny převedeny na jednotnou cenovou úroveň pomocí cenových indexů. 

1. V-7784/2019-601, k. ú. Havlíčkova Borová 

Pozemek parc. č. 4701 orná půda o výměře 14 341 m2, k.ú. Havlíčkova Borová. 

parcela BPEJ výnosnost Výměra (m2) 

4701 

83421 24 10639 

85001 28 2148 

85011 24 1554 

V katastru nemovitostí vše vedeno jako plochy zemědělské. 

  

REALIZOVANÁ CENA: 215 000 Kč 

DATUM PRODEJE: 25. 11. 2019 

2. V-2418/2019-601, k. ú. Oudoleň 

Pozemek parc. č. 638/3 o výměře 4 560 m2, vše orná půda, k. ú. Oudoleň. 

parcela BPEJ výnosnost Výměra (m2) 

638/3 83431 22 4560 

V katastru nemovitostí vše vedeno jako plochy zemědělsky obhospodařované půdy. 
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REALIZOVANÁ CENA: 84 000 Kč 

DATUM PRODEJE: 23. 4. 2020 

3. V-2836/2018-601, k. ú. Havlíčkova Borová 

Pozemek parc. č. 4906 o výměře 13 782 m2, orná půda, k. ú. Havlíčkova Borová. 

parcela BPEJ výnosnost výměra 

4906  

83401 30 2736 

83404 19 9198 

83421 24 459 

83715 15 1389 

V katastru nemovitostí vše vedeno jako plochy zemědělské. 

  

 

REALIZOVANÁ CENA: 235 000 Kč 

DATUM PRODEJE: 23. 4. 2018 

4. V-6611/2018-601, k. ú. Oudoleň 

Pozemky parc. č. 484 orná půda a 485/5 trvalý travní porost o celkové výměře 12 463 m2 orná 
půda, k. ú. Oudoleň. 
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parcela BPEJ výnosnost výměra (m2) 

484 83421 24 10319 

485/5 

83421 24 799 

85011 24 1096 

83444 13 249 

V katastru nemovitostí vedeno jako plochy zemědělsky obhospodařované půdy a olochy 
smíšené přírodní zeleně. 

  

REALIZOVANÁ CENA: 311 575 Kč 

DATUM PRODEJE: 19. 9. 2018 

2.3.2 Komparace 

Pro potřeby komparativní metody jsou kupní ceny srovnávacích nemovitých věcí převedeny 
na jednotnou cenovou úroveň platnou k datu ocenění. 

2.3.2.1 Převod kupních cen na jednotnou cenovou úroveň 

Vzhledem k charakteru srovnávacích nemovitostí jsou za tímto účelem využita data ze Zprávy 
o trhu s půdou z ledna 2020, jejímž autorem je společnost FARMY-CZ s.r.o. (dostupné na: 
https://www.farmy.cz/dokumenty/ZPRAVA-o-trhu-s-pudou-FARMYCZ-leden-2020.pdf) 

Tržní vývoj cen zemědělské půdy (% změna oproti předchozímu čtvrtletí), zdroj FARMY.cz: 

 

https://www.farmy.cz/dokumenty/ZPRAVA-o-trhu-s-pudou-FARMYCZ-leden-2020.pdf


Znalecký posudek č. 4932-1124932-112-2020 

- 17 - 

Čtvrtletí 1. Q 

2018 

2. Q 

2018 

3. Q 

2018 

4. Q 

2018 

1. Q 

2019 

2. Q 

2019 

3. Q 

2019 

4. Q 

2019 

% nárůst (oproti předchozímu 
čtvrtletí) +0,3 -0,4 -0,8 -0,7 +0,8 -0,4 +1,4 +2,9 

 

Převedení kupních cen na jednotnou cenovou úroveň: 

č. Popis Kupní cena [Kč] Datum prodeje 
Kupní cena k r. 2020 

[Kč] 

1 parc. č. 4701, k.ú. Havlíčkova Borová 215 000 25.11.2019 215 000 

2 parc. č. 638/3, k.ú. Oudoleň 84 000 23.4.2019 87 646 

3 parc. č. 4906, k.ú. Havlíčkova Borová 235 000 23. 4. 2018 242 495 

4 parc. č. 484, 485/5, k.ú. Oudoleň 311 575 19. 9. 2018 324 104 
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2.3.2.2 Porovnání  

Ocenění porovnáním je provedeno jednotkovou cenou.  

Multikriteriální analýza: 

 

Zdůvodnění koeficientů: 

Koeficient 1 2 3 4 

Krpc 
(Redukce na 

pramen ceny) 
realizovaná cena realizovaná cena realizovaná cena realizovaná cena 

K1 (poloha) 

Pozemky 

v blízkosti 
zastavěného 
území obce 

pozemky 

vzdálenější od 
zastavěného 
území obce 

Pozemky 

v blízkosti 
zastavěného 
území obce 

Pozemky 

v blízkosti 
zastavěného 
území obce 

K2 (velikost) 

menší pozemek 
s vyšší 
jednotkovou 

cenou 

menší pozemek 
s vyšší 
jednotkovou 

cenou 

menší pozemek 
s vyšší 
jednotkovou 

cenou 

menší pozemek 
s vyšší 
jednotkovou 

cenou 

K3 (BPEJ) nižší hodnota nižší hodnota nižší hodnota nižší hodnota 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO    

Realizovaná 
cena

(p
o

lo
h

a
)

(v
e
li

k
o

s
t)

(B
PE

J 
- v

ýn
os

no
st

)

(o
m

ez
en

í)

(v
yu

ži
tí)

 

(ú
va

ha
 z

na
lc

e)

1
Havlíčkova 
Borová 14 341 215 000 215 000 14,99 1,00 14,99 1,01 1,03 0,98 1,02 1,00 1,00 1,04 14,42

2 Oudoleň 4 560 84 000 87 646 19,22 1,00 19,22 1,01 1,08 0,97 1,02 1,00 1,00 1,08 17,80

3
Havlíčkova 
Borová 13 782 235 000 243 495 17,67 1,00 17,67 1,00 1,03 0,97 1,02 1,00 1,00 1,02 17,32

4 Oudoleň 12 463 311 575 324 104 26,01 1,00 26,01 1,01 1,04 0,98 1,02 0,98 1,00 1,02 25,50

Střední hodnota 217 561 19 19 18,76

Minimum 87 646 15 14,992 14,42

Maximum 324 104 26 26,0053 25,50

Směrodatná odchylka 98 164 5 4,69303 4,73

Průměr - směrodatná odhylka 119 397 14 14,307 14,03

Průměr + směrodatná odchylka 315 725 24 23,693 23,49

Variační koeficient 45,12% 0,25 0,247 25,24%

Výměra oceňovaného objektu 30 262 30262 m
2 30 262

Cena objektu 574 978 574978 Kč 567 715

570000 Kč 600 000

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 BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) - výnosnost
K4 koeficient omezení
K5 koeficient využití
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

Celková cena po zaokrouhlení

realizovaná 
cena upravená 
dle růstu cen

Re
al

iz
ov

an
á 

ce
na

 
je

dn
ot

ko
vá

[K
č/

m
2
]

R
e
d

u
k
c
e
 n

a
 p

ra
m

e
n

 c
e
n

y
 

(K
rp

c
)

C
e
n

a
 p

o
 r

e
d

u
k
c
i 

(K
rp

c
)

[K
č/

m
2
]

Ce
na

 o
ce

ň.
 o

bj
ek

tu
 

[K
č/

m
2
]

č. Poloha 

objektu vý
m

ěr
a
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Koeficient 1 2 3 4 

K4 (omezení) není omezeno není omezeno není omezeno není omezeno 

K5 (využití) orná půda orná půda orná půda 

orná půda a 
trvalý travní 
porost 

K6 
(úvaha 
znalce) 

nic nic nic nic 

Porovnávací hodnota nemovitosti stanovená odborným odhadem činí 
600 000 Kč. 
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3 REKAPITULACE 

 

Tržní hodnota nemovitých věcí činí dle odborného odhadu: 

600 000,- Kč 

Cena slovy: šestsettisícKč 

Předmětem ocenění je soubor pozemků na LV 232 vedené jako orná půda. Dle územního plánu 
jsou pozemky zařazeny jako plocha zemědělsky obhospodařované půdy. Vzhledem k účelu 
odhadu byla pro stanovení ceny obvyklé použita metoda porovnávací.  

Silné stránky: 

• Pozemky jsou obhospodařovány zemědělským družstvem. 

Slabé stránky: 

• Pozemky netvoří jeden funkční celek 

• Pozemky se nachází ve 4. zóně území CHKO 

Při stanovení obvyklé ceny se předpokládá, že nemovité věci jsou právně čisté, bez 
jakéhokoliv omezení. Stanovená výše obvyklé ceny platí pro standardní prodej nemovitých 
věcí v daném místě a čase. 
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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 4932-1124932-112-2020 

V Brně dne 6. 4. 2020 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

……………………………. 
Ing. Lukáš Pejchal
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24.09.2019 22:35:02   

1
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, kód: 601.

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

CZ0631 Havlíčkův Brod 569224 OudoleňOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Němcová Jana, Milesimov 15, 53901 Všeradov 615207/1519
Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 717070 Oudoleň List vlastnictví: 232
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Nemovitosti
Pozemky

     554

     609/1

13782

16480

orná půda

orná půda

rozsáhlé chráněné 
území, zemědělský 
půdní fond
rozsáhlé chráněné 
území, zemědělský 
půdní fond

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 00450/19 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Zahájení exekuce

Změna číslování parcel

o

o

pověřený soudní exekutor: Mgr. Jan Krejsta, Horní 729/32, 63900 Brno

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Brno-město 159 
EX-00450/2019 -030 ze dne 19.07.2019. Právní účinky zápisu ke dni 19.07.2019.
Zápis proveden dne 26.07.2019; uloženo na prac. Havlíčkův Brod

Z-3128/2019-601

Z-3129/2019-601

Související zápisy

B1

C

D

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Poznámky a další obdobné údaje

- Bez zápisu

- Bez zápisu

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
povinný: Němcová Jana, nar. 7.2.1961

Němcová Jana, Milesimov 15, 53901 Všeradov, RČ/IČO: 
615207/1519

Povinnost k

Povinnost k
Parcela: 609/1

Povinnost k

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Brno-město
159 EX-00450/2019 -008 k čj. 22 EXE 544/2019-9 ze dne 16.07.2019. Právní účinky
zápisu ke dni 19.07.2019. Zápis proveden dne 23.07.2019; uloženo na prac. 
Havlíčkův Brod

Listina

Parcela: 554, Parcela: 609/1
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24.09.2019 22:35:02   

2
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, kód: 601.

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

CZ0631 Havlíčkův Brod 569224 OudoleňOkres: Obec:

     554
     609/1

Parcela BPEJ Výměra[m2]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 717070 Oudoleň List vlastnictví: 232
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

83401
83401
83421
85001

13782
15871
537
72

Listina

Němcová Jana, Milesimov 15, 53901 Všeradov

Němcová Jana, Milesimov 15, 53901 Všeradov

Pro:

Pro:

615207/1519

615207/1519

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresního soudu v Havlíčkově Brodě 22 D-
279/2007 -80 ze dne 19.11.2007. Právní moc ke dni 20.12.2007.

Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresního soudu v Chrudimi 26 D-42/2004 -105 ze
dne 22.11.2004. Právní moc ke dni 17.12.2004.

o

o

Z-145/2008-601

Z-2728/2008-601

24.09.2019  22:52:04Vyhotoveno:Vyhotovil:

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

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, kód: 601.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD







FOTODOKUMENTACE 
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