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1 NÁLEZ 

1.1 Znalecký úkol 

Úkolem znalce je stanovit cenu obvyklou nemovitých věcí v k.ú. Mšeno nad Nisou, obec 

Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, Česko, a to: 

 

1.2 Účel posudku 

Znalecký posudek je vypracován pro účely exekučního řízení. 

1.3 Místní šetření 

Prohlídka předmětných nemovitých věcí byla provedena dne 16. 6. 2020 za přítomnosti 
zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o. a zástupce vlastníka nemovité věci. 

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. 
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3. Tento znalecký posudek může být použit výhradně k účelu, pro který byl zpracován. 

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 

• Informace a podklady dodané zadavatelem ocenění 
• 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 
• BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné vydání, 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009 
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1.7 Identifikace nemovité věci 

Číslo LV: 8611 

Kraj: Liberecký kraj 
Okres: Jablonec nad Nisou 

Obec: Jablonec nad Nisou [563510] 

Katastrální území: Mšeno nad Nisou [656135] 

1.7.1 Vlastník 

Vlastnické právo Podíl 

Chrvala Michal, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 1/1 

1.7.2 Nemovitosti 

 

1.8 Popis lokality 

1.8.1 Místopis 

Mšeno nad Nisou je částí města Jablonec nad Nisou ve stejnojmenném okrese v Libereckém 
kraji. Leží na severním okraji Jablonce. Mšeno je největší čtvrtí Jablonce, žije zde téměř 10 000 

obyvatel. V celém Jablonci nad Nisou žije přes 45 000 obyvatel. 

Mšeno bylo samostatnou obcí, jejíž počátky sahají do poloviny 16. století. S Jabloncem bylo 

sloučeno v roce 1962.  

Mšeno se nachází na okraji CHKO Jizerské hory. Nachází se zde Mšenská přehrada, která nabízí 
podmínky pro sport i rekreaci.  

1.8.1.1 Doprava 

Jabloncem prochází silnice I/14 (Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Vrchlabí – Trutnov 

– Náchod – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová) a také silnice I/65 (Jablonec nad Nisou – R35). 

Rychlostní silnice R35 (Turnov – Liberec – Chrastava) je vzdálená 9 km. 
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V Jablonci se nachází také železniční trať č. 036 (Liberec-Tanvald – Železný Brod). Na území 
Jablonce je 6 železničních stanic. 

Veřejná doprava je zajištěna autobusy provozovanými Dopravním podnikem měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou. Tyto spoje zajíždějí i do Mšena. Dříve měl Jablonec vlastní tramvajovou 
síť, dnes je již však  v provozu pouze meziměstská linka do Jablonce.  

1.8.1.2 Občanská a technická vybavenost 

V obci je kompletní občanská vybavenost. Ve městě se nachází městský úřad, nemocnice, 
sportoviště, plavecký bazén, síť obchodů, ubytování, restauračních zařízení a dalších služeb.  

V Jablonci je množství základních i mateřských škol, gymnázium, střední školy s různým 
zaměřením i vyšší odborná škola a ZUŠ. V samotném Mšenu se nachází tři mateřské dvě 
základní školy a ZUŠ.  

V obci je kompletní technická vybavenost. Je zde rozvedena elektřina, kanalizace, vodovod i 
plyn. 

1.8.2 Lokalizace předmětu ocenění 

Oceňovaná bytová jednotka se nachází na ulici Pobřežní v městské části Mšeno na severním 
okraji Jablonce nad Nisou. Okolní zástavba je převážně bytová. Za domem se nachází vodní 
nádrž Mšeno, a za ní lesy. Jedná se tedy o klidnou atraktivní lokalitu.  

  

Situace 
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1.8.3 Napojení na inženýrské sítě 

Nemovitá věc je napojena na všechny inženýrské sítě. 

1.8.4 Přístup a příjezd 

Přístup k oceňované nemovité věci je přímo z veřejné komunikace na ulici Pobřežní. 
Komunikace je zpevněná s asfaltovým povrchem. Vsup je možné také ze zadní strany domu. 

Přístup a příjezd přes pozemky: 

Parc. č. Druh pozemku Vlastník 

196/1 Ostatní plocha – ostatní 
komunikace 

Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové 
náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou 

196/48 Ostatní plocha – ostatní 
komunikace 

Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové 
náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou 

196/21 Ostatní plocha – ostatní 
komunikace 

Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové 
náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou 

1.8.5 Dopravní dostupnost 

V docházkové vzdálenosti do 3 minuty pěšky se nachází autobusová zastávka. 

V dojezdové vzdálenosti do 6 minut autem se nachází silnice I/14. 

1.9 Popis předmětu ocenění 

Jedná se o bytovou jednotku o dispozici 3+1 v 6. NP panelového bytového domu na adrese 
Pobřežní 9. Byt má lodžii a sklepní kóji. Celková plocha bytu je 76,964 m2, započitatelná plocha 
činí 73,522 m2. 

Místnost Plocha (m2) Koeficient 
Započitatelná 
plocha (m2) 

Pokoj 12,93 1 12,93 

Pokoj 21,12 1 21,12 

Ložnice 12,2 1 12,2 

Kuchyň 10,413 1 10,413 

Chodba 9,39 1 9,39 

WC 1,067 1 1,067 

Koupelna 2,96 1 2,96 

Sklepní kóje 1,93 0,5 0,965 

Lodžie 4,954 0,5 2,477 

celkem 76,964   73,522 
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Bytový dům byl kolaudován v roce 1981. Stavba stojí na pozemku 807/1 o výměře 349 m2, 

druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Dům není zateplen, přibližně před 5-6 lety byla 

vyměněna všechna okna za plastová a udělány nové stupačky s inženýrskými sítěmi. Výtah byl 
vyměněn za nový asi 2-3 roky zpět. Topení je centrální ze společné kotelny v domě.  

Bytová jednotka číslo 3895/12 má zděné bytové jádro, je udržovaná, průběžně byly dělány 
různé opravy a modernizace. Byla udělána nová koupelna, jsou položeny nové podlahové 
krytiny, před asi pěti lety byly provedeny nové omítky. Na podlaze v chodbě je PVC, na WC a 
v koupelně dlažba. V obytných místnostech je plovoucí podlaha s koberci. V kuchyni je 

kuchyňská linka s kombinovaným sporákem, myčkou a lednicí. V koupelně je vana a umyvadlo. 

Byt má prostornou lodžii a náleží k němu sklepní kóje. 

Podíl na společných částech domu a pozemku 721/20706. 

1.9.1 Pozemky 

Pozemek parc. č. 807/1 je vedena v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Na 
pozemku stojí stavba č.p. 3894 a 3895. Skutečný stav je v souladu se stavem uvedeným v 
katastru nemovitostí. 

1.9.1.1 Územní plán 

Dle platného územního plánu leží oceňovaná jednotka v ploše BM = plochy bydlení městské. 

 

Náhled územního plánu 

Hlavní využití: 
• bydlení městské 
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Přípustné využití: 
• bydlení - rodinné domy, bytové domy 

• základní vybavenost území (viz Tab. F.2.1) 
• podmíněně přípustné využití 
• specifické bydlení - domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, 
• domy smíšené funkce 

• rodinná rekreace a chalupy 

• zahrádky, zahrádkové osady 

• občanské vybavení – základní 
• občanské vybavení - sport a rekreace – základní 
• drobné podnikání 
• vrátnice, sociální, hygienická a technologická zařízení 
• skleníky, hospodářské přístřešky pro drobnou pěstitelskou činnost 

• dopravní vybavení - zejména parkovací objekty OA 

• liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury nadřazených 
systémů 

Nepřípustné využití 

• zejména činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury, které nesouvisí nebo jsou v 
rozporu se stanovenými podmínkami (hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití) 
a mohly by narušit využití a prostorové uspořádání plochy, kapacitou neodpovídají 
účelu a charakteru plochy, mají negativní vliv na hodnotu území přiměřenou účelu a 
charakteru plochy, nesplňují podmínky stanovené obecně závaznými předpisy, 

neodpovídají místním podmínkám 

1.10 Nájemní a pachtovní práva 

Znalec na místním šetření nezjistil existenci žádných nájemních ani pachtovních smluv 
vázaných na pozemek. 

1.11 Rizika 

1.11.1 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. 
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1.11.2 Rizika spojená s umístěním nemovité věci 

Nemovitá věc je situována mimo záplavové území 100-leté vody (klasifikace riziko povodně 1). 

 

Grafické znázornění záplavového území 100-leté vody (dppcr.cz) 

Nemovitá věc se nachází na území CHKO Jizerské hory. 

 

Znázornění hranice CHKO (mapy.cz) 

Žádná jiná rizika spojená s umístěním nemovité věci nebyla zjištěna 
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1.11.3 Věcná břemena a obdobná zatížení 

Dle výpisu z katastru nemovitostí je oceňovaná nemovitost zatížena zástavním právem 
smluvním k zajištění pohledávek a s ním souvisejícími zápisy a poznámkami.  

1.11.4 Ostatní rizika 

Žádná ostatní rizika v souvislosti s oceňovanou nemovitou věcí nebyla zjištěna. 
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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. 
Hlavní metodou ocenění je zvolena metoda komparativní. J 

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 
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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 

• 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 

2.3 Ocenění porovnávací metodou 

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

2.3.1 Srovnávací objekty 

Pro porovnání jsou použity nabídky z realitních serverů.  

1. Byt 3+1, Jitřní, 76 m2 

Byt 3+1/L v Jablonci nad Nisou. Moderní bytová jednotka se nachází ve druhém podlaží 
panelového domu v lukrativní části Jablonce nad Nisou. Byt prošel v roce 2010 kompletní a 
nákladnou rekonstrukcí. Dispozice neprůchozích pokojů zajišťuje majitelům kvalitní bydlení se 
zachováním soukromí všech uživatelů. Zasklená lodžie je orientována do zeleně. Lokalita domu 
umožňuje využití nejen pro trvalé bydlení, ale také alternativu rekreačního bydlení. 
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NABÍDKOVÁ CENA:  2 560 000 Kč 

2. Byt 3+1, Mechová – Mšeno nad Nisou, 75 m2 

Bytová jednotka o dispozici 3+1 s lodžií, v Jablonci nad Nisou v ulici Mechová. Jedná se o 
atraktivní klidnou lokalitu v části města Mšeno u Jablonecké přehrady, která nabízí mnohé 
sportovní vyžití v létě i v zimě. Byt je umístěn v 1. podlaží panelového domu a je určený k 

rekonstrukci. K dispozici je kuchyně vybavena kuchyňskou linkou, plynovým sporákem, 
troubou a digestoří. Dále jsou zde tři obytné místnosti včetně obývacího pokoje s lodžií. K 
bytové jednotce náleží také sklepní kóje. Jedná se o klidné a příjemné bydlení vhodné pro 
vícečlennou rodinu s dětmi v dosahu všech služeb a sportovního i společenského vyžití. Kromě 
bezprostřední blízkosti přehrady a centra města nabízí místo i rekreační a volnočasové aktivity 
- v pěší dostupnosti je sportovní areál Břízky, tenisové kurty, běžecké - lyžařské tratě, fotbalové 
hřiště, lesopark, cyklostezky, in-line dráhy, městský plavecký bazén, sportovní hala a v 
neposlední řadě Jizerské hory. Dále je v místě mateřská škola a základní škola, zastávky MHD, 
autobusové zastávky na Liberec, nákupní střediska. 

  

NABÍDKOVÁ CENA:  1 990 000 Kč 
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3. Byt 3+1, Vysoká – Jablonecké Paseky, 65 m2 

Byt má výměru 65 m2, nachází se v 1. patře /8.p./ panelového revitalizovaného dobře 
udržovaného domu s vlastní plynovou kotelnou, výtahem - plastové vchodové dveře vč. 
zvonků, nové rozvody vody a odpadů, výmalba společných chodeb s pokládkou PVC aj. 
Součástí bytu je kuchyňská linka vč. kombinovaného sporáku s digestoří. Je zde zděná 
koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a místem pro pračku. V bytě jsou plastová okna 
vč. žaluzií, nové rozvody el., vody a odpadů aj. K bytu náleží sklepní kóje + kolárna. V místě je 
výborná občanská vybavenost - MHD přímo u domu, market Tesco, ZŠ, MŠ, zdravotní 
středisko, vše v pěší dostupnosti. V blízkosti Jablonecká přehrada a sportovní vyžití - plavecký 
bazén, sportovní hala aj. Parkování u domu, hezké bydlení v dostupnosti všech služeb. 

  

NABÍDKOVÁ CENA:  2 550 000 Kč 

4. Byt 3+1, Na Vršku, 60 m2 

Byt se nachází v 10. NP bytového domu s výtahem. Na patře je šest bytů, dům je po 
rekonstrukci a je ve správě BD Na Vršku. V bytě je předsíň se vstupy do všech částí bytu. 
Koupelna, samostatné WC, vchod do pokoje, vstup do obývacího pokoje a pokoje za 
obývákem. Vstup do kuchyně. Plastová okna, nové stoupačky a plyn.  

  

NABÍDKOVÁ CENA:  1 790 000 Kč 
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5. Byt 3+1, Na Výšině, 65 m2 

Slunný byt v osobním vlastnictví, dispozice 3+1, v žádané lokalitě Žižkův Vrch. Byt v 
udržovaném a zachovalém stavu. Kuchyně s jídelním koutem a spíží. Prostorný obývací pokoj 
s lodžií sousedící s ložnicí. Pokoj se samostatným vstupem. Velká vstupní chodba s úložným 
prostorem. Koupelna s vanou a umyvadlem, toaleta samostatná. Okna plastová, podlahy 
keramická dlažba a koberec. K bytu náleží úložná kóje na chodbě. Dům zateplený s vlastní 
plynovou kotelnou. Veškerá občanská vybavenost v těsné blízkosti. 

  

NABÍDKOVÁ CENA:  2 380 000 Kč 

6. Byt 3+1, Vítězslava Nezvala – Jablonecké Paseky, 92 m2 

Prostorný byt 3+1 + lodžie o velikosti 92 m2 v Jablonci nad Nisou - Jabloneckých Pasekách v 
ulici Vítězslava Nezvala, v klidné lokalitě s dostupnou MHD, vlakovým nádražím, blízko do lesa 
a do přírody. Byt je v osobním vlastnictví a nachází se ve druhém patře cihlového domu. 
Součástí bytu je prostorná lodžie, která spojuje ložnici s dětským pokojem. Dominantní je velká 
chodba a velký obývací pokoj. K bytu přísluší sklepní kóje umístěná v suterénu domu. Dům je 
bezbariérový se dvěma velkými výtahy. Byt se skládá z předsíně, koupelny, kuchyně, obývacího 
pokoje, ložnice a dětského pokoje. Koupelna je 10let po rekonstrukci, je zděná a prostorná, 
obsahuje vanu, sprchový kout a toaletu. Obývací pokoj má posuvné dveře. Na podlahách jsou 
v pokojích parkety, v kuchyni lino a v předsíni koberec. Vybavení bytu je možno po dohodě 
ponechat. Okna v bytě jsou původní. 
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NABÍDKOVÁ CENA:  2 800 000 Kč 

7. Byt 3+1, Mechová – Mšeno nad Nisou, 75 m2 

Bytová jednotka o dispozici 3+1 s lodžií, v Jablonci nad Nisou v ulici Mechová. Jedná se o 
atraktivní, klidné umístění v části města Mšeno u Jablonecké přehrady. Umístěn v 6. 
nadzemním podlaží panelového domu. K dispozici je kuchyně vybavena kuchyňskou linkou, 
plynovým sporákem, troubou a digestoří bez vestavěných spotřebičů. Dále jsou zde tři obytné 
místnosti včetně obývacího pokoje s lodžií a výhledem do okolí. K bytové jednotce náleží také 
sklepní kóje. Jedná se o klidné a příjemné bydlení vhodné pro vícečlennou rodinu s dětmi v 
dosahu všech služeb a sportovního vyžití. Kromě bezprostřední blízkosti přehrady a centra 
města nabízí místo i rekreační a volnočasové vyžití - v pěší dostupnosti je sportovní areál 
Břízky, tenisové kurty, běžecké - lyžařské tratě, fotbalové hřiště, lesopark, cyklostezky, in-line 

dráhy, městský plavecký bazén, sportovní hala a další. Dále je v místě mateřská škola a základní 
škola, zastávky MHD, autobusové zastávky na Liberec, nákupní střediska. 

  

NABÍDKOVÁ CENA:  2 499 000 Kč 

8. Byt 3+1, Malá Janovská - Rýnovice, 77 m2 

Jedná se o byt v osobním vlastnictví o velikosti 3+1 s příslušenstvím situovaný ve 4.N.P. 
bytového domu, skládající se z koupelny, WC, předsíně, kuchyně, obývacího pokoje s 
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prosklenou lodžií, dvou pokojů (ložnic) a prostor mimo byt (sklep) o celkové podlahové ploše 
77,40 m2. Dům byl postaven koncem osmdesátých letech. V místě je zastávka MHD, obchody, 
škola, školka. 

Byt prošel průběžnou rekonstrukcí tj. osazení nových obložkových dveří, nové podlahové 
krytiny včetně dlažeb v koupelně a WC, v koupelně jsou dále nové obklady a zařizovací 
předměty, kuchyňská linka včetně spotřebičů (myčka nádobí), zateplení a odhlučnění pokoje 
u schodiště s výtahovou šachtou. Celý dům je v dobrém udržovaném stavu s osazením 
plastových oken, nových výtahových šachet, rozvody domácího telefonu a dalších společných 
zařizovacích předmětů. Dům je již provedený novou (poslední) metodou panelové výstavby se 
zateplenými panely obvodového pláště a pouze čelní stěna tak byla dodatečně zateplena 
kontaktní fasádou.  

  

NABÍDKOVÁ CENA:  2 780 000 Kč 

2.3.2 Komparace 

2.3.2.1 Porovnání 

Ocenění porovnáním je provedeno jednotkovou cenou. Jako základna pro stanovení 
jednotkové ceny je použita započitatelná plocha jednotky. Započitatelná plocha oceňované 
jednotky je 73,5 m2. 
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Multikriteriální analýza: 

 

Zdůvodnění koeficientů: 
KRPC – Koeficient redukce na pramen ceny zohledňuje, zda se jedná o realizovanou či 
nabídkovou cenu. Všechny porovnávané nemovitosti jsou z nabídek na realitních serverech, 
jedná se tedy o nabídkové ceny.  

K1 – Koeficient polohy – Oceňovaná nemovitost se nachází v atraktivní lokalitě na okraji města 
hned u vodí nádrže Mšeno. Nabízí tedy výhled do přírody a klid. Ostatní nemovitosti se nachází 
uprostřed sídlišť, je hodnocena jejich dostupnost do centra města. 

K2 – Koeficient velikosti – Větší nemovitosti mají vyšší jednotkovou cenu než nemovitosti 
menší.  

K3 – Koeficient stavebně technického stavu – Rekonstrukce a opravy byt zhodnocují. Byty č. 2, 
5 a 7 jsou v horším stavu než byt oceňovaný (původní stav, umakartové jádro apod), byt č. 4 
je srovnatelný, ostatní jsou v lepším stavebně – technickém stavu s různým rozsahem 
rekonstrukce. 
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1 Jitřní 2 560 000 33 684 0,95 32 000 0,99 1,00 1,10 0,98 0,98 1,00 0,98 1,02 31 373

2 Mechová 1 990 000 26 533 0,95 25 207 0,99 1,00 0,90 0,98 1,00 1,00 0,97 0,84 30 008

3 Vysoká 2 550 000 39 231 0,90 35 308 0,97 1,02 1,15 1,03 1,00 1,00 0,97 1,13 31 246

4 Na Vršku 1 790 000 29 833 0,95 28 342 0,97 1,03 1,00 1,03 0,95 1,00 1,02 1,00 28 342

5 Na Výšině 2 380 000 36 615 0,95 34 785 0,99 1,02 0,95 1,03 1,00 0,98 0,98 0,95 36 615

6 Vítězslava Nezvala 2 800 000 30 435 0,95 28 913 0,98 0,97 1,02 0,91 1,00 1,00 0,98 0,86 33 620

7 Mechová 2 499 000 33 320 0,95 31 654 0,99 1,00 0,95 0,98 0,98 1,00 1,00 0,90 35 171

8 Malá Janovská 2 780 000 36 104 0,95 34 299 0,95 0,99 1,15 0,98 0,98 1,00 0,99 1,03 33 300

Střední hodnota 32 459

Minimum 28 342

Maximum 36 615

Směrodatná odchylka 2 733

Průměr - směrodatná odhylka 29 726

Průměr + směrodatná odchylka 35 192

Variační koeficient 8,42%

Výměra oceňovaného objektu m
2 74

Cena objektu Kč 2 386 451

0 Kč 2 390 000

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 bytu
K4 koeficient stavebně - technického stavu domu
K5 koeficient příslušenství objektu
K6 koeficient parkovacích možností
K7 koeficient úpravy dle úvahy znalce
IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7)

Je-li IO < 1,00 je srovnávaný objekt horší, je-li IO > 1,00 je srovnávaný objekt lepší než oceňovaný objekt
Upravená cena srovnávaných objektů se zjistí jako podíl redukované ceny a indexu odlišnosti IO
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K4 – Stavebně technický stav domu – zahrnuje, zda je bytový dům zateplen, má nová okna, 
opravené vnitřní prostory, stupačky apod. Domy č. 1, 2, 6, 7, 8 nejsou zateplené, zbylé ano. 
Dům č. 6 má původní dřevěná okna. 

K5 – Koeficient příslušenství – zohledňuje, zda k domu náleží sklep, lodžie, případně další 
příslušenství. Byty 2, 3, 5, 6 mají sklep i lodžii, byty 1, 7, 8 mají jen jedno z toho, byt č. 4 nemá 
ani lodžii ani sklepní kóji. 

K6 – Koeficient parkovacích možností – V lokalitě Na Výšině jsou horší parkovací možnosti než 
u oceňované nemovitosti. Ostatní porovnávané byty jsou srovnatelné. 

K7 – Koeficient úvahy znalce zohledňuje ostatní vlivy v ostatních koeficientech neuvedené, 
zejména podlaží, ve kterém se nemovitost nachází.   Výše položené byty bývají dražší díky 
nižšímu riziku krádeží, menšímu hluku z ulice a lepšímu výhledu. Byt č. 4 je výše položený než 
oceňovaný (10. NP), byt č. 7 je ve stejném podlaží jako oceňovaný. Ostatní byty jsou níže.   

Porovnávací hodnota nemovitosti stanovená odborným odhadem činí 
2 390 000,- Kč. 
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3 REKAPITULACE 

Tržní hodnota nemovitých věcí činí dle odborného odhadu: 

2 390 000,- Kč 

Cena slovy: dva-miliony-tři-sta-devadesát-tisíc Kč 

Předmětem ocenění je bytová jednotka v k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.  Byt 
se nachází v 6. NP panelového bytového domu, je udržovaný, bez větší rekonstrukce. Ocenění 
je provedeno metodou porovnávací. Vzhledem k účelu odhadu je tato metoda zvolena jako 

stěžejní pro určení tržní hodnoty. 

Silné stránky: 

• Výhled do přírody na vodní nádrž Mšeno 

• V dosahu lesů 

• Klidná lokalita, dostupnost občanské vybavenosti 
 

Slabé stránky: 

• Dům není zateplený 

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 4929-109-2020. 

V Brně dne 3. 7. 2020 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

……………………………. 
Ing. Lukáš Pejchal
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.07.2020 07:55:03   

1
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, kód: 504.

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

CZ0512 Jablonec nad Nisou 563510 Jablonec nad NisouOkres: Obec:

A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Č.p./
Č.jednotky Způsob využití

B

Chrvala Michal, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000
Praha 5

820929/0419
Vlastnické právo

Typ vztahu

Budova

Parcela

Mšeno nad Nisou, č.p. 3894, 3895, byt.dům, LV 8434

Kat.území: 656135 Mšeno nad Nisou List vlastnictví: 8611
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

Způsob ochrany
3895/12 byt 721/20706

na parcele      807/1, LV 8434

Jednotky

     807/1 zastavěná plocha a nádvoří 349m2

Vymezeno v:

Podíl na
společných částech

domu a pozemku
Typ
jednotky
byt.z.

Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

Zástavní právo smluvnío
K  zajištění:
- pohledávky na splacení jistiny úvěru  ve výši Kč 3.163.600,-- s příslušenstvím
- budoucí peněžité pohledávky do celkové výše Kč 3.321.780,-- vzniklé do 15.8.2045
- budoucí peněžité  pohledávky náhrada škody a smluvní pokuty  do celkové výše Kč 
411.268,-- vzniklé do 15.8.2045

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. 10000573923 ze dne 
19.05.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.05.2016 08:20:28. Zápis 
proveden dne 15.06.2016; uloženo na prac. Jablonec nad Nisou

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000573923 ze dne 
19.05.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.05.2016 08:20:28. Zápis 
proveden dne 15.06.2016; uloženo na prac. Jablonec nad Nisou

V-3594/2016-504

V-3594/2016-504

Pořadí k 23.05.2016 08:20
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
Jednotka: 3895/12
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000573923 ze dne 
19.05.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.05.2016 08:20:28. Zápis proveden
dne 15.06.2016; uloženo na prac. Jablonec nad Nisou

Listina

Listina



strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.07.2020 07:55:03   

2
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, kód: 504.

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

CZ0512 Jablonec nad Nisou 563510 Jablonec nad NisouOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 656135 Mšeno nad Nisou List vlastnictví: 8611
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Chrvala Michal, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha
5

Pro: 820929/0419RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 09.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.01.2007.o
V-301/2007-504

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Zahájení exekuceo
Pověřený soudní exekutor: Mgr. Jan Krejsta, Horní 729/32, 639 00, Brno

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000573923 ze dne 
19.05.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.05.2016 08:20:28. Zápis 
proveden dne 15.06.2016; uloženo na prac. Jablonec nad Nisou

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-město 159EX-
00072/2018 -021 ze dne 08.03.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.03.2018
11:39:35. Zápis proveden dne 13.03.2018; uloženo na prac. Jablonec nad Nisou
Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorský úřad 
Brno-město 159EX-00072/2018 -074 ze dne 7.5.2018 k č.j. 159 EX 00072/18-021 
ze dne 8.3.2018, které nabylo právní moci dne 10.4.2018. Právní účinky zápisu
k okamžiku 07.05.2018 20:16:26. Zápis proveden dne 10.05.2018; uloženo na 
prac. Jablonec nad Nisou

V-3594/2016-504

V-3594/2016-504

Z-793/2018-504

Z-794/2018-504

Z-1718/2018-504

Související zápisy

Související zápisy

D Poznámky a další obdobné údaje

Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Chrvala Michal, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 
15000 Praha 5, RČ/IČO: 820929/0419

Povinnost k

Povinnost k

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 159EX-00072/2018 -014 ze dne 
6.3.2018 k č.j. 14 EXE 480/2018-14 Obvodní soud pro Prahu 5. Právní účinky 
zápisu k okamžiku 08.03.2018 11:38:48. Zápis proveden dne 13.03.2018; uloženo 
na prac. Jablonec nad Nisou

Listina

Listina

Listina

Jednotka: 3895/12
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Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, kód: 504.

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

CZ0512 Jablonec nad Nisou 563510 Jablonec nad NisouOkres: Obec:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 656135 Mšeno nad Nisou List vlastnictví: 8611
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

- Bez zápisu

03.07.2020  08:16:53Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném
            výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
            prostory.

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, kód: 504.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD



strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.07.2020 08:15:03   

1
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, kód: 504.

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

CZ0512 Jablonec nad Nisou 563510 Jablonec nad NisouOkres: Obec:

A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Balásek Jiří, Pobřežní 3895/9, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Bartošová Václava, Pobřežní 3895/9, Mšeno nad Nisou, 
46604 Jablonec nad Nisou
Bursa Jiří, Pobřežní 3895/9, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Bursová Marcela, Pobřežní 3895/9, Mšeno nad Nisou, 46604
Jablonec nad Nisou
Chrvala Michal, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000
Praha 5
Dufek Ota, Pobřežní 3895/9, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Grishna Olena, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Hanslian Lubomír MUDr., Pobřežní 3895/9, Mšeno nad 
Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou
Heinl Pavel a Heinlová Monika, č.p. 370, 46803 Rádlo
Homola Luděk a Homolová Jaroslava, Pobřežní 3894/7, 
Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou
Honzejková Miloslava, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad Nisou, 
46604 Jablonec nad Nisou
Kandus Miloš a Kandusová Jana, Pobřežní 3894/7, Mšeno 
nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou
Korecká Radoslava, Pobřežní 3895/9, Mšeno nad Nisou, 
46604 Jablonec nad Nisou
Kyzúr Jan, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Kyzúrová Iva, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Mach Milan, Milířová 4924/20, 46601 Jablonec nad Nisou
Mašek Jiří a Mašková Barbora Bc., Pobřežní 3895/9, Mšeno
nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou
Papoušek Jan Bc., č.p. 279, 46827 Nová Ves nad Nisou
Petřík František, Pobřežní 3895/9, Mšeno nad Nisou, 
46604 Jablonec nad Nisou
Pokorný Jaroslav, č.p. 45, 46802 Pulečný, Česká 
republika
Poslt Ondřej, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Pospíšil Štěpán, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad Nisou, 46604
Jablonec nad Nisou
Pospíšilová Anna, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad Nisou, 
46604 Jablonec nad Nisou
Pospíšilová Veronika Mgr., Pobřežní 3894/7, Mšeno nad 
Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou
Procházková Věra, Josefa Hory 4078/19, Mšeno nad Nisou, 
46604 Jablonec nad Nisou
Rämisch Harry, Pobřežní 3895/9, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Reif Luděk, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Říman Michal, Pobřežní 3895/9, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou

800201/2546
595310/0681
660114/0953
665610/1122
820929/0419
440208/057
865505/4309
500629/210
761103/2539 
745423/2533
480712/178 
525629/220
486121/073
450307/055 
495524/236
765504/2604
571122/0735
736031/2575
650422/2296
881004/2736 
895916/2784
870903/0209
471216/074
900928/2667
780401/2524
781019/2533
905816/1178
525411/356
846029/2555
660822/1521
470223/120
820527/5045

103/2958
243/6902
557/41412
557/41412
103/2958
557/20706
569/20706
283/10353
577/20706
122/3451
569/20706
124/3451
103/2958
281/20706
281/20706
281/10353
243/6902
93/3451
93/3451

281/10353
122/3451
43/2436
43/2436
193/6902
283/10353
53/1479

370/10353
93/3451

Vlastnické právo

SJM
SJM

SJM

SJM

Kat.území: 656135 Mšeno nad Nisou List vlastnictví: 8434
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb.
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Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, kód: 504.

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

CZ0512 Jablonec nad Nisou 563510 Jablonec nad NisouOkres: Obec:

Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Stojánek Milan a Stojánková Martina, Pobřežní 3895/9, 
Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou
Šoutová Marcela, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad Nisou, 46604
Jablonec nad Nisou
Vašková Žofia, Pobřežní 3895/9, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Velová Hana, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Vild Lukáš, Pobřežní 3895/9, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Vrabcová Marie, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad Nisou, 46604 
Jablonec nad Nisou
Zappe Petr a Zappe Lucie, Pobřežní 3894/7, Mšeno nad 
Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou

780711/2555 
785429/2545
616025/0316
405202/737
585608/0967
761002/3102
485826/076
800304/2597 
845419/2582

243/6902
559/20706
283/10353
43/1218

361/10353
122/3451
25/714

SJM

SJM

Kat.území: 656135 Mšeno nad Nisou List vlastnictví: 8434
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

SJM = společné jmění manželů

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

Č.p./
Č.jednotky Způsob využití
3894/1

3894/2

3894/3

3894/4

3894/5

3894/6

3894/7

3894/8

3894/9

725/20706

562/20706

740/20706

562/20706

731/20706

562/20706

732/20706

559/20706

732/20706

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

800304/2597 845419/2582; Zappe Petr a Zappe Lucie

571122/0735; Kyzúr Jan
736031/2575; Kyzúrová Iva

470223/120; Reif Luděk

650422/2296; Mach Milan

585608/0967; Velová Hana

900928/2667; Pokorný Jaroslav

485826/076; Vrabcová Marie

616025/0316; Šoutová Marcela

1/2
1/2

na LV
8610

8612

8613

8614

8615

8616

8617

8618

8619

Stavby

Způsob ochranyNa parceleZpůsob využití

Mšeno nad Nisou, 
č.p. 3894, 3895

byt.dům rozsáhlé chráněné území     807/1

Pozemky

Typ stavby
Část obce, č. budovy

     807/1 349 zastavěná plocha a 
nádvoří

rozsáhlé chráněné 
území

Na pozemku stojí stavba: Mšeno nad Nisou, č.p. 3894, 3895, byt.dům

Podíl na
společných částech Podíl na 

jednotce domu a pozemku
Typ
jednotky
byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.
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Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, kód: 504.

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

CZ0512 Jablonec nad Nisou 563510 Jablonec nad NisouOkres: Obec:
Kat.území: 656135 Mšeno nad Nisou List vlastnictví: 8434

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

Č.p./
Č.jednotky Způsob využití

3894/10

3894/11

3894/12

3894/13

3894/14

3894/15

3894/16

3895/1

3895/2

3895/3

3895/4

3895/5

3895/6

3895/7

3895/8

3895/9

3895/10

569/20706

731/20706

569/20706

744/20706

577/20706

732/20706

579/20706

566/20706

722/20706

557/20706

742/20706

566/20706

729/20706

566/20706

729/20706

558/20706

721/20706

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

480712/178 525629/220; Homola Luděk a Homolová Jaroslava

486121/073; Honzejková Miloslava

781019/2533; Pospíšil Štěpán
905816/1178; Pospíšilová Anna

865505/4309; Grishna Olena

450307/055 495524/236; Kandus Miloš a Kandusová Jana

761103/2539 745423/2533; Heinl Pavel a Heinlová Monika

780401/2524; Poslt Ondřej

525411/356; Pospíšilová Veronika Mgr.

500629/210; Hanslian Lubomír MUDr.

761002/3102; Vild Lukáš

440208/057; Dufek Ota

660822/1521; Rämisch Harry

846029/2555; Procházková Věra

881004/2736 895916/2784; Mašek Jiří a Mašková Barbora Bc.

405202/737; Vašková Žofia

780711/2555 785429/2545; Stojánek Milan a Stojánková 
Martina

471216/074; Petřík František

800201/2546; Balásek Jiří

1/2
1/2

na LV

8622

8623

8608

8607

8606

8604

8603

8601

8600

8586

8602

8599

8435

8598

8596

8595

8609

Způsob ochranyNa parceleZpůsob využití
Typ stavby
Část obce, č. budovy

Podíl na
společných částech Podíl na 

jednotce domu a pozemku
Typ
jednotky

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.
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Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, kód: 504.

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

CZ0512 Jablonec nad Nisou 563510 Jablonec nad NisouOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 656135 Mšeno nad Nisou List vlastnictví: 8434
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

byt

byt

byt

byt

byt

byt

Č.p./
Č.jednotky Způsob využití
3895/11

3895/12

3895/13

3895/14

3895/15

3895/16

558/20706

721/20706

557/20706

729/20706

558/20706

721/20706

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

870903/0209; Papoušek Jan Bc.

820929/0419; Chrvala Michal

660114/0953; Bursa Jiří
665610/1122; Bursová Marcela

595310/0681; Bartošová Václava

820527/5045; Říman Michal

765504/2604; Korecká Radoslava

1/2
1/2

- Bez zápisu 
- Bez zápisu

na LV
8605

8611

8593

8592

8621

8620

Způsob ochranyNa parceleZpůsob využití

Upozornění: Tento výpis z katastru nemovitostí neobsahuje zápisy v části B1, C, poznámky
            v části D, listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyznačená upozornění
            (plombu), že právní vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podílům na
            společných částech domu, popř. pozemku jsou dotčeny změnou. Tyto zápisy jsou

Typ stavby
Část obce, č. budovy

Podíl na
společných částech Podíl na 

jednotce domu a pozemku
Typ
jednotky
byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Vlastnictví jednotek

Vznik společenství vlastníků prokázán

o

o

Listina

V-2621/2003-504

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

Povinnost k

Povinnost k

Stavba: Mšeno nad Nisou, č.p. 3894, 3895

Stavba: Mšeno nad Nisou, č.p. 3894, 3895

Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek (zák.č.72/1994 Sb.)  ze dne 
28.07.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.08.2003.



strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.07.2020 08:15:03   

5
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, kód: 504.

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

CZ0512 Jablonec nad Nisou 563510 Jablonec nad NisouOkres: Obec:
Kat.území: 656135 Mšeno nad Nisou List vlastnictví: 8434

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

            uvedeny vždy na příslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví bytu
            a nebytového prostoru.

03.07.2020  08:21:17Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, kód: 504.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD







 
Pohled na bytový dům, ve kterém se nachází oceňovaná jednotka. 

 
Chodba oceňované bytové jednotky 



 
Kuchyně 

 
Pokoj 



 
Pokoj 

 
Ložnice 



 
Koupelna 

 
Sklepní kóje 


