
 

Zhotovitel: STATIKUM s. r. o. +420 776 824 201 

Purkyňova 125, Brno 612 00 objednavka@statikum.cz 

 

Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

O ceně obvyklé nemovitých věcí 
 



Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

- 2 - 

Zadavatel: Mgr. Jan Krejsta 

Exekutorský úřad Brno – město 

Pražákova 1024/66a 

639 00 Brno 

Předmět ocenění: Pozemek v k. ú. Mořičov, obec Ostrov 

Účel posudku: Stanovení ceny obvyklé pro účely exekučního řízení 

Oceněno k datu: 16. 6. 2020 

Podle stavu ke dni: 16. 6. 2020 

Datum místního šetření: 16. 6. 2020 

Zhotovitel: STATIKUM s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem 
spravedlnosti ČR 

Odpovědný zpracovatel: Ing. Petr Daňhel Ph.D., Ing. Anna Sládková 

Počet stran bez příloh: 27 

Počet příloh: 4 

Počet vyhotovení: 3, z toho 2x objednatel, 1x archiv znaleckého ústavu 

V Brně dne 2. 7. 2020 



Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

- 3 - 

Obsah 

1 NÁLEZ .................................................................................................................................. 6 

1.1 Znalecký úkol ............................................................................................................... 6 

1.2 Účel posudku ............................................................................................................... 6 

1.3 Místní šetření ............................................................................................................... 6 

1.4 Prohlášení Znalce o nezávislosti .................................................................................. 6 

1.5 Předpoklady a omezující podmínky ............................................................................. 6 

1.6 Podklady ...................................................................................................................... 7 

1.7 Identifikace nemovité věci........................................................................................... 8 

1.7.1 Vlastník ................................................................................................................. 8 

1.7.2 Nemovitosti .......................................................................................................... 8 

1.8 Popis lokality ................................................................................................................ 8 

1.8.1 Místopis ................................................................................................................ 8 

1.8.2 Lokalizace předmětu ocenění .............................................................................. 9 

1.8.3 Napojení na inženýrské sítě ................................................................................. 9 

1.8.4 Přístup a příjezd .................................................................................................... 9 

1.8.5 Dopravní dostupnost .......................................................................................... 10 

1.9 Popis předmětu ocenění............................................................................................ 10 

1.9.1 Příslušenství ........................................................................................................ 10 

1.9.2 Kolaudační souhlas ............................................................................................. 10 

1.9.3 Pozemky ............................................................................................................. 11 

1.10 Nájemní a pachtovní práva .................................................................................... 11 

1.11 Rizika ...................................................................................................................... 12 

1.11.1 Rizika spojená s právním stavem nemovité věci ................................................ 12 

1.11.2 Rizika spojená s umístěním nemovité věci......................................................... 12 

1.11.3 Věcná břemena a obdobná zatížení ................................................................... 12 

1.11.4 Ostatní rizika ....................................................................................................... 12 

2 POSUDEK ........................................................................................................................... 13 

2.1 Definice tržní hodnoty a obvyklé ceny ...................................................................... 13 

2.1.1 Tržní hodnota ..................................................................................................... 13 



Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

- 4 - 

2.1.2 Obvyklá cena ...................................................................................................... 13 

2.2 Volba metody ocenění ............................................................................................... 13 

2.2.1 Popis metody komparativní ............................................................................... 13 

2.3 Ocenění porovnávací metodou ................................................................................. 15 

2.3.1 Ocenění pozemku ............................................................................................... 15 

2.3.2 Komparace ......................................................................................................... 17 

2.3.3 Ocenění stavby ................................................................................................... 20 

3 REKAPITULACE .................................................................................................................. 25 

4 ZNALECKÁ DOLOŽKA ......................................................................................................... 26 

 

  



Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

- 5 - 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Výpisy z KN ...................................................................................................... 3 listy 

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

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

Příloha č. 4: Fotodokumentace ..........................................................................................  4 listy 



Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

- 6 - 

1 NÁLEZ 

1.1 Znalecký úkol 

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

Karlovy Vary, Karlovarský 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. 

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 
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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 

• 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: 2460 

Kraj: Karlovarský kraj 

Okres: Karlovy Vary 

Obec: Ostrov [555428] 

Katastrální území: Mořičov [715956] 

1.7.1 Vlastník 

Vlastnické právo Podíl 

Kočí Bohumil, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov 1/1 

1.7.2 Nemovitosti 

 

1.8 Popis lokality 

1.8.1 Místopis 

Litocov je část města Ostrov v okrese Karlovy vary v Karlovarském kraji. Liticov leží 
v katastrálním území Mořičov. Jedná se spíše o zahrádkovou kolonii. Geograficky jej můžeme 
zařadit na úpatí Krušných hor. Nachází se asi 12 km severovýchodním směrem od Karlových 
Varů. Samotný Liticov se nachází na jihovýchodním okraji Ostrova.  

V Ostrově žije asi 16 a půl tisíce obyvatel, samotný Liticov měl při posledním sčítání obyvatel 
trvale hlášené 3 obyvatele.  

První zmínka o Liticově pochází z roku 1654. Z pamětihodností je možné jmenovat blízkou 
zříceninu loveckého zámečku Mořičov z první poloviny 18. století. 

Okolní krajinu Liticova tvoří pole a lesy, na severozápadě protéká říčka Bystřice 

1.8.1.1 Doprava 

Ze západní strany Ostrova vede silnice I/13 (Karlovy Vary – Chomutov – Most - Ústí nad Labem 

– Děčín – Liberec) a také tu začíná silnice I/25 (Ostrov – Boží Dar). Z blízkých Karlových Varů 
do Chebu poté vede Dálnice D6.  

Ostrov (žel. st. Ostrov nad Ohří) je také obsluhován železniční dopravou, leží na trase č. 140 
(Chomutov-Karlovy Vary-Cheb). Železniční stanic Ostrov nad Ohří je z Liticova vzdálená asi 1,2 
km, tedy 20 minut chůze. 



Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

- 9 - 

Liticov není dopravně obsluhován, nejblíže je tu zastávka Ostrov Papírny. Ostrov má své dvě 
linky MHD a dále zde jezdí mnoho příměstských a meziměstských autobusových spojů.  

1.8.1.2 Občanská a technická vybavenost 

V samotném Liticově není žádná občanská vybavenost. V Ostrově je však občanská vybavenost 
kompletní.  

Ve městě je městský úřad, městská policie, nemocnice, sportoviště, zimní stadion, síť 
obchodů, ubytování, restauračních zařízení a dalších služeb. Nachází se zde mateřské i základní 
školy, gymnázium, střední průmyslová škola i ZUŠ.  

V Ostrově je kompletní technická vybavenost. Je zde rozvedena elektřina, kanalizace, vodovod 
i plyn. V Liticově je rozvedena elektřina, o dostupností ostatních sítí znalec nemá informace. 

1.8.2 Lokalizace předmětu ocenění 

Oceňovaná nemovitost se nachází na jihovýchodním okraji města Ostrov v části Liticov. 

  

Situace 

1.8.3 Napojení na inženýrské sítě 

Nemovitá věc je napojena na elektřinu. Dále je zde napojena na užitkovou vodu a jímku.  

1.8.4 Přístup a příjezd 

Přístup k oceňované nemovité věci je přímo z veřejné komunikace. Komunikace je zpevněná 
se štěrkovým povrchem. 
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Přístup a příjezd přes pozemky: 

Parc. č. Druh pozemku Vlastník 

1000 Ostatní plocha – ostatní 
komunikace 

Česká republika, Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3  

1.8.5 Dopravní dostupnost 

V docházkové vzdálenosti do 15 minut pěšky se nachází autobusová zastávka. Do 20 minut 

železniční stanice. 

V dojezdové vzdálenosti do 7 minut autem se nachází silnice I/13, do 10 minut silnice I/25. 

1.9 Popis předmětu ocenění 

Jedná se o pozemek o výměře 297 m2 v zahrádkářské kolonii Liticov na okraji města Ostrov. 
V okolí se nachází zahrádky s drobnými rekreačními objekty a soustava malých rybníků. 
Pozemek se nachází na okraji kolonie, na druhé straně příjezdové cesty je pole. 

Na pozemku je zpevněná plocha pro stání automobilu. Pozemek je celý oplocený, od cesty je 
neprůhledný dřevěný plot, zbylé strany jsou z plotu drátěného. Volná plocha pozemku je 
zatravněná, stromy se zde nenacházejí. 

Na pozemku stojí rozestavná stavba domu. Tato stavba je budována bez stavebního povolení. 
Nosná konstrukce je dřevěná z trámů, stěny i střecha jsou tvořeny plastovými či plechovými 
panely. Střecha je sedlová. Okna jsou plastová. Stěny budou vyplněny izolací tloušťky 15 cm. 
Stavba nemá základovou desku. Půdorysná plocha stavby je 6 x 6 m, tedy 36 m2. Dále má 
stavba přístřešek tvořený přesahem střechy po celé délce domu a o šířce 1,9 m. 

Dům má 1 NP a podkroví. Podlahová plocha 1 NP je 34,3 m2. Zde zatím nejsou příčky oddělující 
místnosti. V podkroví se nachází dva pokoje (každý 10,35 m2), chodba (5,28 m2) a podesta 

schodiště (5,5 m2). 

Na pozemku se dále nachází vedlejší stavba o zastavěné ploše 11,88 m2, tloušťka stěn je 6 cm.  

1.9.1 Příslušenství 

Pozemek se stavbou je oplocen, nachází se zde dlážděné parkovací stání a vedlejší stavba 
(sklad). Žádné další movité či nemovité příslušenství nebylo zjištěno.  

1.9.2 Kolaudační souhlas 

Kolaudační souhlas ani souhlas s užíváním stavby nebyl vydán. Stavba je prováděna bez 
stavebního povolení. 



Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

- 11 - 

1.9.3 Pozemky 

Pozemek parc. č. 853/38 je veden v katastru nemovitostí jako zahrada. Na pozemku se nachází 
travní porost a rozestavěná stavba. Skutečný stav je v souladu se stavem uvedeným v katastru 
nemovitostí. 

1.9.3.1 Územní plán 

Dle platného územního plánu leží oceňovaný pozemek v ploše RZ = plochy rekreace, 

zahrádkové osady. 

 

Náhled územního plánu 

Hlavní využití: chatky v zahrádkářských koloniích do zastavěné plochy 30 m2, sklady 
zahrádkářských potřeb. 

Přípustné využití: parkovací a odstavné plochy se zelení (související s vymezeným funkčním 
využitím), dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, moštárny a zařízení 
zpracovávající výpěstky z daného území. 

Podmíněně přípustné: zařízení malá obchodní pro potřebu uživatelů dané plochy, tržnice 
zemědělských produktů vypěstovaných v daném území 

Nepřípustné využití: garáže, služby, výroba všeho druhu a sklady. 
 

1.10 Nájemní a pachtovní práva 

Znalec na místním šetření nezjistil existenci nájemních ani pachtovních smluv vázaných na 
oceňovanou nemovitost. 
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1.11 Rizika 

1.11.1 Rizika spojená s právním stavem nemovité věci 

Nemovitá věc je řádně zapsaná v katastru nemovitostí. 

Ve společném funkčním celku je také část pozemku jiného vlastníka (Česká republika, 
zastupuje SPÚ). 

Na pozemku je budována stavba bez stavebního povolení. 

1.11.2 Rizika spojená s umístěním nemovité věci 

Nemovitá věc je situována mimo záplavové území 100-leté vody (klasifikace riziko povodně 1). 
Žádná jiná rizika spojená s umístěním nemovité věci nebyla zjištěna 

 

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

1.11.3 Věcná břemena a obdobná zatížení 

Dle výpisu z katastru nemovitostí byla na nemovitou věc uvalena exekuce. Jiná věcná práva 
nebyla zjištěna. 

1.11.4 Ostatní rizika 

Na pozemku je budována stavba bez stavebního povolení a pravděpodobně i stavební 
dokumentace. 
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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. Jako pomocná metoda k ocenění 
stavby je použit nákladový přístup dle oceňovací vyhlášky. 

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 

 

  



Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

- 15 - 

2.3 Ocenění porovnávací metodou 

Vzhledem k velkému stupni rozestavěnosti a nelegálnosti stavby není nemovitost oceňována 
jako dům/budova, ale pouze jako pozemek, k němuž je přičtena hodnota stavby.  

2.3.1 Ocenění pozemku 

Hodnota pozemku je stanovena v tržní hodnotě na základě porovnávací metody. Při ocenění 
pozemků se vychází z právního stavu, technické zainvestovanosti (inženýrské sítě, komunikace 
apod.) a využitelnosti daných pozemků. 

2.3.1.1 Srovnávací nabídka 

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

1. Liticov, parc. č. 853/58, k.ú. Mořičov, výměra 595 m2 

Pozemek parc. č. 853/58 v k.ú. Mořicov, nacházející se v zahrádkářské kolonii Liticov. Celková 
výměra pozemku činí 595 m2. Pozemek je dle územního plánu zařazen jako plocha rekreace, 
zahrádkářská osada. Pozemek pravděpodobně není napojen na žádné sítě. Prodej v rámci 
řízení V-6620/2019-403. Datum kupní smlouvy 19.8.2019.  

REALIZOVANÁ CENA:  170 000 Kč 

  

2. Liticov, parc. č. 853/13, k.ú. Mořičov, výměra 397 m2 

Pozemek parc. č. 853/13 v k.ú. Mořicov, nacházející se v zahrádkářské kolonii Liticov. Celková 
výměra pozemku činí 397 m2. Pozemek je dle územního plánu zařazen jako plocha rekreace, 
zahrádkářská osada. Pozemek pravděpodobně není napojen na žádné sítě. Na pozemku jsou 

vyhotoveny základy pro rekreační chatku. Prodej v rámci řízení V-2893/2020-403. Datum 

kupní smlouvy 24.4.2020.  

REALIZOVANÁ CENA:  140 000 Kč 
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3. Liticov, parc. č. 845/2, k.ú. Mořičov, výměra 419 m2 

Pozemek parc. č. 845/2 v k.ú. Mořicov, nacházející se v zahrádkářské kolonii Liticov. Celková 
výměra pozemku činí 419 m2. Pozemek je dle územního plánu zařazen jako plocha rekreace, 
zahrádkářská osada. Pozemek pravděpodobně není napojen na žádné sítě. Elektřina je 
dostupná (na sousedním pozemku). Na pozemku se nachází drobný sklad nářadí, zahrada je 
udržovaná. Prodej v rámci řízení V-5634/2017-403. Datum kupní smlouvy 4.7.2017.  

REALIZOVANÁ CENA:  150 000 Kč 

   

4. Liticov, parc. č. 841/10, k.ú. Mořičov, výměra 383 m2 

Pozemek parc. č. 841/10 v k.ú. Mořicov, nacházející se v zahrádkářské kolonii Liticov. Celková 
výměra pozemku činí 383 m2. Pozemek je dle územního plánu zařazen jako plocha rekreace, 
zahrádkářská osada. Pozemek je napojen na elektřinu. Na pozemku se nachází drobný sklad 
nářadí. Prodej v rámci řízení V-5435/2017-403. Datum kupní smlouvy 24.7.2017.  

REALIZOVANÁ CENA:  99 000 Kč 
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5. Liticov, parc. č. 841/15, 839/9, k.ú. Mořičov, výměra 387 m2 

Pozemky parc. č. 841/15, 839/9 v k.ú. Mořicov, nacházející se v zahrádkářské kolonii Liticov. 
Celková výměra pozemků činí 387 m2. Pozemek je dle územního plánu zařazen jako plocha 
rekreace, zahrádkářská osada. Pozemek je napojen na elektřinu. Na pozemku se nachází malá 
zděná chatka, zahrádka je udržovaná. Prodej v rámci řízení V-9182/2019-403. Datum kupní 
smlouvy 14.6.2017.  

REALIZOVANÁ CENA:  225 000 Kč 

  

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 je za tímto účelem využit HB index - 

pozemky, který vydává Hypoteční banka. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech 
tržních cen nemovitostí.  Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 
1. lednu 2010. Jako aktuální cenová hladina se uvažuje poslední publikovaný index, který je 
platný k 1. čtvrtletí 2020.  
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čtvrtletí 1. q 

2017 

2.q 

2017 

3.q 

2017 

4.q 

2017 

1.q 

2018 

2.q 

2018 

3.q 

2018 

4.q 

2018 

1.q 

2019 

2.q 

2019 

3.q 

2019 

4.q 

2019 

1.q 

2020 

HB index 

POZEMKY 
137,8 138,8 139,8 139,8 142,5 145,4 147,5 150,9 153,9 156,9 160,5 163,5 168,2 

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

č. Poloha objektu Datum prodeje 
Realizovaná 

cena (Kč) 
HB index 

(Kč) 

Realizovaná 
cena 

upravená na 

současnou 
hodnotu (Kč) 

1 Mořičov 853/58 19.08.2019 170 000 1,048 178 156 

2 Mořičov 853/13 24.04.2020 140 000 1,000 140 000 

3 Mořičov 845/2 04.07.2017 150 000 1,203 180 472 

4 Mořičov 841/10 11.04.2017 99 000 1,212 119 970 

5 Mořičov 841/15, 839/9 14.06.2017 225 000 1,212 272 659 

2.3.2.2 Porovnání 

Ocenění porovnáním je provedeno jednotkovou cenou. Jako základna pro stanovení 
jednotkové ceny je použita výměra pozemku. Výměra oceňovaného pozemku činí 297 m2. 



Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

- 19 - 

 

Zdůvodnění koeficientů: 
Krpc – Koeficient redukce na pramen ceny zohledňuje, zda se jedná o realizovanou či 
nabídkovou cenu. Všechny porovnávané nemovitosti byly v nedávné době zobchodovány, 
jedná se o realizované ceny. 

K1 – Koeficient polohy zohledňuje umístění nemovitosti. Všechny porovnávané nemovitosti 
se nachází stejně jako nemovitost oceňovaná v zahrádkářské kolonii Liticov, k.ú. Mořičov.  

K2 – Koeficient velikosti zohledňuje výměru nemovitosti. Větší nemovitosti mají nižší 
jednotkovou cenu a naopak. 

K3 – Koeficient vybavení – zohledňuje, zda se na pozemku nachází sklad zahradního náčiní či 
malá chatka a její stav a také celkový stav a udržovanost zahrady. Na oceňovaném pozemku 
se nachází malá chatka/sklad náčiní. Rozestavěná stavba domu je oceněna zvlášť, do 
porovnávacího ocenění není zahrnuta. Na pozemku č. 1 a 2 se nenachází žádná stavba, na 
pozemku 3 a 4 se nachází drobný sklad náčiní. Na pozemku č. 5 se nachází malá zděná chatka. 

K4 – Koeficient územního plánu – všechny porovnávané nemovitosti jsou stejně jako 
nemovitost oceňovaná zařazeny v územním plánu jako plochy rekreace, zahrádkové osady. 

K5 – Koeficient přístupu zohledňuje, zda je na pozemek přístup z veřejné komunikace. Přístup 
k oceňovanému pozemku je přes pozemek v majetku SPÚ, přístup k porovnávaným 

pozemkům je po obecní komunikaci. 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO     
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1 Mořičov 853/58 595 178 156 299,42 1,00 299,42 1,00 0,98 0,91 1,00 1,05 0,90 1,00 0,84 355,81

2 Mořičov 853/13 397 140 000 352,64 1,00 352,64 1,00 0,99 0,82 1,00 1,05 0,90 1,00 0,77 459,38

3 Mořičov 845/2 419 180 472 430,72 1,00 430,72 1,00 0,99 1,05 1,00 1,05 0,90 1,00 0,98 439,90

4 Mořičov 841/10 383 119 970 313,24 1,00 313,24 1,00 0,99 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,04 300,11

5 Mořičov 841/15, 839/9 387 272 659 704,54 1,00 704,54 1,00 0,99 1,27 1,00 1,05 1,00 1,00 1,33 530,55

Střední hodnota 417

Minimum 300

Maximum 531

Směrodatná odchylka 90

Průměr - směrodatná odhylka 507

Průměr + směrodatná odchylka 327

Variační koeficient 22%

Výměra oceňovaného objektu m
2 297

Cena objektu Kč 123 849

50000 Kč 124 000

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 vybavení (rostilny, stavba, oplocení)
K4 koeficient územního plánu 
K5 koeficient přístupu k nemovitosti
K6 koeficient sítí
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

č. Poloha objektu
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K6 – koeficient sítí zohledňuje napojení na sítě. Nemovitosti č. 1, 2 a 3 nejsou napojeny na 
elektřinu. Oceňovaná nemovitost i vzorky č. 4 a 5 mají připojení na elektřinu k dispozici.  

K7 – Koeficient úvahy znalce zohledňuje další vlivy v ostatních koeficientech neuvedené. 
V porovnání nebyl žádný další cenotvorný vliv. 

Porovnávací hodnota pozemků stanovená odborným odhadem činí 124 000,- Kč. Při 
porovnání byly zohledněny veškeré skutečnosti mající vliv na obvyklou cenu. 

2.3.3 Ocenění stavby 

Vzhledem ke konstrukční charakteristice nemovitosti a vysokému stupni rozestavěnosti byl 
pro ocenění stavby jako pomocná metoda použit nákladový přístup dle vyhlášky č. 411/2013 
Sb. v aktuálním znění – Oceňovací vyhláška. S porovnatelnými nemovitostmi se neobchoduje, 
porovnání dle tržních hodnot není možné.  

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území - není stavební pozemek, černá stavba 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - černá stavba I  -0,30 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 
tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 
lokality 

III  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 
vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v 
nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

V  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 
ambulantní zařízení a základní škola) 

II  1,00 

 

 



Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

- 21 - 

Pokud je oceňovaná stavba součástí pozemku, je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,700 

  i = 1  

 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 
2000 obyvatel 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  1,00 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Bez zástavby IV  -0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) IV  -0,08 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 
Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci 

II  -0,10 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci není 
dostupná žádná občanská vybavenost v obci 

III  -0,02 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné 
komunikaci s možností parkování na pozemku 

V  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD – špatná 
dostupnost centra obce 

II  -0,05 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Nevýhodná pro 
účel užití realizované stavby 

I  -0,01 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 

11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - rekreační II  0,00 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 0,710 

  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 
přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,507 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
Koeficient pp = IT * IP = 0,497 
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2.3.3.1 Rozestavěná stavba 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 13, typ L 

Svislá nosná konstrukce: dřevěná 

Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do 
poloviny 1. NP 

Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.NP 

Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 

Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 
Název Zastavěná plocha [m2] výška 

1. NP   36,00 2,45 m 

podkroví   36,00 2,80 m 

  72,00 m2 

Obestavěný prostor 

(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Typ Název Obestavěný prostor [m3] 

NP 1. NP (36)*(2,45) =  88,20 

Z podkroví (36)*(1)+(36)*(1,8/2) =  68,40 

Obestavěný prostor - celkem:  156,60 m3 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 
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Výpočet koeficientu vybavení K4 a stupně rozestavěnosti nedokončené stavby 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro přepočet obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na vybavení, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 

Část 

[%] 
K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 

Roz 

[%] 

Dok 

[%] 

1. Základy P  8,20 100 0,46  3,77  8,33 100,00  8,33 

2. Zdivo P  21,20 100 0,46  9,75  21,54 30,00  6,46 

3. Stropy P  7,90 100 0,46  3,63  8,02 50,00  4,01 

4. Střecha P  7,30 100 0,46  3,36  7,42 100,00  7,42 

5. Krytina P  3,40 100 0,46  1,56  3,45 100,00  3,45 

6. Klempířské konstrukce P  0,90 100 0,46  0,41  0,91 0,00  0,00 

7. Vnitřní omítky P  5,80 100 0,46  2,67  5,90 0,00  0,00 

8. Fasádní omítky P  2,80 100 0,46  1,29  2,85 0,00  0,00 

9. Vnější obklady C  0,50 100 0,00  0,00  0,00 100,00  0,00 

10. Vnitřní obklady P  2,30 100 0,46  1,06  2,34 0,00  0,00 

11. Schody P  1,00 100 0,46  0,46  1,02 50,00  0,51 

12. Dveře P  3,20 100 0,46  1,47  3,25 70,00  2,28 

13. Okna P  5,20 100 0,46  2,39  5,28 100,00  5,28 

14. Podlahy obytných místností P  2,20 100 0,46  1,01  2,23 0,00  0,00 

15. Podlahy ostatních místností P  1,00 100 0,46  0,46  1,02 0,00  0,00 

16. Vytápění P  5,20 100 0,46  2,39  5,28 0,00  0,00 

17. Elektroinstalace P  4,30 100 0,46  1,98  4,38 50,00  2,19 

18. Bleskosvod C  0,60 100 0,00  0,00  0,00 100,00  0,00 

19. Rozvod vody P  3,20 100 0,46  1,47  3,25 0,00  0,00 

20. Zdroj teplé vody P  1,90 100 0,46  0,87  1,92 0,00  0,00 

21. Instalace plynu C  0,50 100 0,00  0,00  0,00 100,00  0,00 

22. Kanalizace P  3,10 100 0,46  1,43  3,16 0,00  0,00 

23. Vybavení kuchyně P  0,50 100 0,46  0,23  0,51 0,00  0,00 

24. Vnitřní vybavení P  4,10 100 0,46  1,89  4,18 0,00  0,00 

25. Záchod P  0,30 100 0,46  0,14  0,31 0,00  0,00 

26. Ostatní P  3,40 100 0,46  1,56  3,45 0,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů:  45,25 Rozestavěnost: 39,93 

Koeficient vybavení K4:  0,4525  

 

Vzhledem ke kvalitě použitých materiálů, byly všechny konstrukce ohodnoceny jako 
podstandardní. Použité materiály nejsou běžné, nemají certifikaci pro obytné budovy.  

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m3]: =  2 080,- 

Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 11): *  1,1200 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,4525 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2540 
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Základní cena upravená  [Kč/m3] =  2 376,04 

Plná cena: 156,60 m3 * 2 376,04 Kč/m3 =  372 087,86 Kč 

Výpočet nedokončené stavby dle § 25 

Úprava ceny za nedokončené konstrukce *  0,3993 

Nedokončená stavba =  148 563,52 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 3 roky 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 37 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 3 / 40 = 7,5 %   

Koeficient opotřebení: (1- 7,5 % / 100) *  0,925 

Nákladová cena stavby CSN =  137 421,26 Kč 

Koeficient pp *  0,497 

Cena stavby CS =  68 298,37 Kč 

Rozestavěná stavba - zjištěná cena =  68 298,37 Kč 

 

Vzhledem k tomu, že ke stavbě chybí projektová dokumentace a statické posouzení, stavba 
není prováděna odbornou firmou a pod odborným dohledem a není možné ověřit, zda stavba 
splňuje požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. v aktuálním znění – Vyhláška o technických 
požadavcích na stavby, přistoupil znalec ke snížení ceny zjištěné koeficientem dle odborného 
posouzení. Tento koeficient byl stanoven s ohledem na výše uvedené na 25 %. 

Věcná hodnota = Zjištěná cena * (1-0,25) 

 

Věcná hodnota rozestavěné stavby stojící na oceňovaném pozemku stanovená odborným 
odhadem činí 51 000,- Kč.  
 

 

 

 

  



Znalecký posudek č. 5135-315-2020 

- 25 - 

3 REKAPITULACE 

Výsledky jednotlivých ocenění: 

Stavba            51 000 Kč  
Pozemek            124 000 Kč  
Celkem     175 000 Kč  

 

Tržní hodnota nemovitých věcí činí dle odborného odhadu: 

175 000,- Kč 

Cena slovy: sto-sedmdesát-pět-tisíc Kč 

Předmětem ocenění je pozemek s rozestavěnou stavbou v zahrádkové kolonii Liticov ve městě 
Ostrov, k.ú. Mořičov. Pozemek je dle územního plánu zařazen jako plocha rekreační. Stavba 
na pozemku je budována bez dokumentace i povolení. 

Ocenění je provedeno metodou porovnávací. Jako pomocná metoda k ocenění stavby byl 
použit nákladový přístup dle oceňovací vyhlášky.  

Silné stránky: 

• Pozemek v oblíbené rekreační lokalitě 

Slabé stránky: 

• Stavba bez projektové dokumentace, statického posouzení či stavebního povolení. 
• Není prováděno odbornou firmou pod odborným dohledem. 
• Není ověřeno, zda splňuje požadavky dle vyhlášky. 
• Přístup přes pozemek  majetku SPU 

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 5135-315-2020 

V Brně dne 2. 7. 2020 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

……………………………. 
Ing. Lukáš Pejchal



 

 

 

P Ř Í L O H Y  
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Příloha č. 3: Náhled ortofoto mapy ......................................................................................  1 list 

Příloha č. 4: Fotodokumentace ........................................................................................... 4 listy 
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 28.04.2020 21:55:03   

1
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, kód: 403.

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

CZ0412 Karlovy Vary 555428 OstrovOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Kočí Bohumil, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov 650312/0107
Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 715956 Mořičov List vlastnictví: 2460
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Nemovitosti

P = právní vztahy jsou dotčeny změnou

Pozemky

     853/38 297 zahrada zemědělský půdní 
fond

P

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 00082/20 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Zahájení exekuce

Podán návrh na zřízení exekutorského zástavního práva

o

o

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

návrh podán dne 31.1.2020
Oprávnění pro

GENOR Finance s.r.o., Zdařilá 817/8, Nusle, 14000 Praha
4, RČ/IČO: 64051561

Listina

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Brno-město, Mgr. Jan Krejsta 159
EX-00082/2020 -012 ze dne 06.02.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 
07.02.2020 09:16:17. Zápis proveden dne 18.02.2020; uloženo na prac. Karlovy 
Vary

Z-719/2020-403

Z-716/2020-403

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: Kočí Bohumil, r.č. 650312/0107

Kočí Bohumil, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov, RČ/IČO: 
650312/0107

Povinnost k

Povinnost k
Parcela: 853/38

Povinnost k

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce EÚ Brno-město, Mgr. Jan 
Krejsta 159 EX-00082/2020 -010 ze dne 05.02.2020. Právní účinky zápisu k 
okamžiku 07.02.2020 09:16:16. Zápis proveden dne 11.02.2020; uloženo na prac. 
Karlovy Vary

Vyrozumění soudního exekutora o podaném návrhu na zřízení exekutorského 

Listina

Parcela: 853/38
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prokazující stav evidovaný k datu 28.04.2020 21:55:03   

2
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, kód: 403.

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

CZ0412 Karlovy Vary 555428 OstrovOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

     853/38
Parcela BPEJ Výměra[m2]

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 715956 Mořičov List vlastnictví: 2460
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

53855 297

Listina

Kočí Bohumil, Jáchymovská 1, 36301 OstrovPro: 650312/0107RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 25.05.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 25.05.2016 15:19:50. 
Zápis proveden dne 17.06.2016.

o

V-4358/2016-403

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

Plomby a upozornění

o Práva k nemovitostem jsou dotčena změnou
Číslo řízení Vztah k

V-2510/2020-403

Zahájení exekuceo
pověřený soudní exekutor: Mgr. Jaroslava Schafferová, Špitálka 122/33, 602 00 Brno

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Brno - venkov, Mgr. Jaroslava 
Schafferová 198EX-357/2020 -13 ze dne 04.03.2020. Právní účinky zápisu k 
okamžiku 04.03.2020 20:48:38. Zápis proveden dne 11.03.2020; uloženo na prac.
Karlovy Vary

Z-787/2020-403

Z-3275/2020-703

Z-1213/2020-403

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
povinný: Kočí Bohumil, r.č. 6503120107

Kočí Bohumil, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov, RČ/IČO: 
650312/0107

Povinnost k

Povinnost k

zástavního práva EÚ Brno-město, Mgr. Jan Krejsta 159 EX-00106/2020 -009 ze dne 
12.02.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 12.02.2020 12:32:52. Zápis proveden
dne 20.02.2020.

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Brno-
venkov 198EX-357/2020 -11 ze dne 04.03.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 
04.03.2020 20:48:25. Zápis proveden dne 06.03.2020; uloženo na prac. Brno-
venkov

Listina

Parcela: 853/38
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3
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, kód: 403.

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

CZ0412 Karlovy Vary 555428 OstrovOkres: Obec:
Kat.území: 715956 Mořičov List vlastnictví: 2460

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

28.04.2020  22:12:27Vyhotoveno:Vyhotovil:

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, kód: 403.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD







Pohled na oceňovanou nemovitost z cesty 

Oceňovaný pozemek 



Sklad zahradního náčiní na pozemku 

 
Elektrická přípojka 



Rozestavěná stavba nacházející na pozemku (stavěna bez stavebního povolení) 

 
1. NP rozestavěné stavby 



Pokoj v podkroví rozestavěné stavby 

Chodba v podkroví rozestavěné stavby 
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