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ZNALECKÝ POSUDEK 

o cenì nemovitých vìcí 

è. 7464-2007/2018 

 

Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ondøej Mare�, LL.M., soudní exekutor 
Exekutorský úøad Litomìøice  
Masarykova 679/33  
412 01 Litomìøice 

 

Úèel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí za 
úèelem konání dra�by nemovitých vìcí. Èíslo 
øízení 124 EX 6234/18.  

 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Tuchomìøická è.p. 936, Horomìøice, okres Praha-
západ 

 

Prohlídka pøedmìtu ocenìní 
provedena dne: 

11.12.2018 

 

Zpracováno ke dni: 13.12.2018 

 

Zhotovitel: XP invest. s.r.o., Franti�ek Koøínek, Martin Málek 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 9 stran textu vèetnì titulního listu a 14 stran pøíloh. 
Objednateli se pøedává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 13.12.2018 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny ideální 1/2 rodinného domu è.p. 936 vè. pøíslu�enství a 
pozemku parc. è. 1320,408/34 v obci Horomìøice, okres Praha-západ, katastrální území 
Horomìøice za úèelem konání dra�by nemovitých vìcí. Èíslo øízení 124 EX 6234/18. 

2. Základní informace 

Název pøedmìtu ocenìní: Rodinný dùm è.p. 936, obec Horomìøice 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Tuchomìøická è.p. 936, Horomìøice, okres Praha-západ 

Kraj: Støedoèeský kraj 

Okres: Praha-západ 

Obec: Horomìøice 

Ulice: Tuchomìøická 

Katastrální území: Horomìøice 

3. Prohlídka a zamìøení 

Prohlídka spoleènì se zamìøením nemovitosti byla provedena dne 11.12.2018. Interiér 
objektu nebyl v den prohlídky zpøístupnìn.  

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Zdroje pro vypracování posudku: informace zji�tìné pøi prohlídce, výpis z elektronické 
verze katastru nemovitostí, informace uvedené v katastru nemovitostí 

5. Vlastnické a evidenèní údaje 

Vlastnické právo 

1/2 Dalibor �elmeczi,Tuchomìøická 936, 25262 Horomìøice, 

1/2 Marika a Karel �elmeczovi, Tuchomìøická 936, 25262 Horomìøice. 

Nemovitosti: 

Rodinný dùm è.p. 936 vè. pøíslu�enství a pozemku parc. è. 1320,408/34 v obci 
Horomìøice, okres Praha-západ, katastrální území Horomìøice. 

6. Dokumentace a skuteènost 

Bez dokumentace. 
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7. Celkový popis nemovitosti 

Oceòovaný rodinný dùm je samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podla�í. Dùm 
není podsklepený, v èásti se nachází pùda a nemá vybudované obytné podkroví. Zdroj 
informace o dobì výstavby: informace z Veøejného dálkového pøístupu, rok výstavby: 
2010.  

Základy jsou �elezobetonové izolované, konstrukce objektu je zdìná, stìny mají 
tlou��ku 30 cm a stropy jsou �elezobetonové montované. Má polovalbovou støechu, 
støe�ní krytinu tvoøí betonová ta�ka a klempíøské prvky jsou pozinkované. Vnìj�í 
úprava plá�tì objektu: zatøená probarvená fasáda a plá�� je zateplen polystyrenem. 

Dispoziènì je dùm øe�en jako atypický. Podlahová plocha èiní dle údajù uvedených 
v katastru nemovitostí 289 m2.  

Vnitøní omítky jsou �tukové. Jsou zde pou�ita døevìná okna s dvojsklem, v celém 
objektu jsou instalovány venkovní rolety. Obytné prostory jsou orientovány na 
severozápad. V koupelnì se nachází klasická vana, sprchový kout, umyvadlo a WC je 
vybaveno závìsnou toaletou. Vnitøní dveøe jsou døevìné plné, døevìné prosklené, 
zárubnì dveøí jsou oblo�kové a vchodové dveøe jsou døevìné. Kuchynì je vybavena 
kuchyòskou linkou s vestavìnými spotøebièi. Osvìtlovací techniku tvoøí lustry. 

V obytných místnostech je laminátová plovoucí podlaha, kuchynì má na podlaze 
keramickou dla�bu, koupelna má na podlaze keramickou dla�bu a v chodbì je 
laminátová plovoucí podlaha. V ostatních místnostech je polo�ena keramická dla�ba. 

Dal�ím vybavením domu jsou vestavìné skøínì, digestoø, odvìtrání prostorù ventilátory. 

Do objektu je zavedena elektøina o napìtí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou sí� 
elektrického proudu. Objekt je pøipojen na vodovodní øad, je napojen na veøejnou 
kanalizaci a zemní plyn není zaveden. Dùm je vybaven ústøedním topením (dálkové) a 
topná tìlesa pøedstavují závìsné radiátory. Ohøev vody je centrální. 

Stìny objektu jsou bez vad, støecha je bez vady, okna jsou bez vad, podlahy v objektu 
jsou bez závad, vybavení objektu je bez vad a v objektu jsou rozvody bez vad. Rodinný 
dùm je ve velmi dobrém stavu. 

Na pozemku, který nále�í k objektu, jsou okrasné døeviny a oplocení tvoøí døevìný plot 
s podezdívkou. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze pøijet bez problému po 
zpevnìné obecní cestì. Jsou zde dobré parkovací mo�nosti pøímo u objektu.  

Dùm je postaven v západní èásti obce a charakter okolí odpovídá zástavbì rodinnými 
domy se zahradami. Dostupnost obchodù je dostaèující - vybavenost obchodními 
støedisky a specializovanými obchody. V místì je dostupná základní �kola, pro vy��í 
vzdìlání a specializované slu�by je nutné dojí�dìt a je zde pouze èásteèná vybavenost z 
hlediska kulturních zaøízení. V okolí je pouze èásteèná vybavenost z hlediska 
sportovního vy�ití, jsou zde nejdùle�itìj�í úøady, ostatní úøady jsou v dojezdové 
vzdálenosti a v obci je poboèka Èeské po�ty. 
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Dùm je postaven v klidné lokalitì bez zdraví ohro�ujících vlivù a v docházkové 
vzdálenosti od objektu je zeleò v podobì parkù. Je zde zanedbatelné nebezpeèí výskytu 
záplav. 

V místì je zastávka autobusových a vlakových spojù. 

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v bì�ném kontaktu a v okolí 
domu není zvý�ená kriminalita - zloèiny jsou zde výjimeèné. 

Právní vady: exekuèní pøíkaz k prodeji. 

Doplòující informace od zpracovatele: 

Rodinný dùm nebyl zpøístupnìn, nikdo z majitelù zde v den prohlídky nebyl. 

Vstupní vrátka byla otevøena, spolu s panem Ondøejem Kramperou, zástupcem 
oprávnìného, jsem obe�el stavbu, poøídil fotodokumentaci a provedl hrubé zamìøení 
pùdorysu szavby. 

Byly pou�ity informace uveøejnìné na Veøejném dálkovém pøístupu. Vnitøní vybavení 
odhadnuto dle provedení stavby a èasu-lep�í standard. 

 

 

Tabulkový popis 

Popis rodinného domu 

Typ rodinného domu samostatný objekt 

Poèet nadzemních podla�í 2 

Podsklepení ne 

Podkroví ne 

Pùda èásteènì 

Dùm byl postaven v roce 2010 

Zdroj informace o dobì 
výstavby informace z Veøejného dálkového pøístupu 

Rozsah rekonstrukce domu / 

Základy �elezobetonové izolované 

Konstrukce zdìná 

Stropy �elezobetonové montované 

Tlou��ka stìn 30 cm 

Støecha polovalbová 

Krytina støechy betonová ta�ka 

Klempíøské prvky pozinkované 

Vnìj�í omítky zatøená probarvená 

Vnitøní omítky �tukové 
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Typ oken v domì døevìná s dvojsklem 

Orientace oken obytných 
místností severozápad 

Koupelna(y) klasická vana, sprchový kout, umyvadlo 

Toaleta(y) závìsná toaleta 

Vstupní dveøe døevìné 

Typ zárubní oblo�kové 

Vnitøní dveøe døevìné plné, døevìné prosklené 

Osvìtlovací technika lustry 

Kuchynì kuchyòská linka s vestavìnými spotøebièi 

Dispozice RD atypický 

Popis místností a rozmìry v 
m2 Podlahová plocha èiní 289 m

2
.  

Elektøina 230V a 400V 

Vodovod vodovod 

Svod spla�ek veøejná kanalizace 

Plynovod ne 

Øe�ení vytápìní v domì ústøední dálkové 

Topná tìlesa závìsné radiátory 

Øe�ení ohøevu vody centrální 

Podlahy v domì 

místnosti: laminátová plovoucí podlaha 
kuchynì: keramická dla�ba 
koupelna, WC: keramická dla�ba 
chodba: laminátová plovoucí podlaha 
ostatní: keramická dla�ba 

Popis stavu rodinného domu velmi dobrý 

Vady rodinného domu 

rozvody: bez vad 
vybavení: bez vad 
podlahy: bez vad 
okna: bez vad 
støecha: bez vad 
zdivo: bez vad 

Popis pozemku  

Trvalé porosty  okrasné døeviny 

Venkovní stavby / 

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení døevìný plot s podezdívkou 

Pøístupová cesta k objektu pøístup bezproblémový po zpevnìné obecní cestì 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci západní èást obce 

Vybavenost 

dostaèující vybavenost obchodními støedisky a 
specializovanými obchody, v místì je dostupná 
základní �kola, pro vy��í vzdìlání a specializované 
slu�by je nutné dojí�dìt, v místì je pouze èásteèná 
vybavenost z hlediska kulturních zaøízení, v místì je 
pouze èásteèná vybavenost z hlediska sportovního 
vy�ití, nejdùle�itìj�í úøad/úøady v místì, ostatní úøady 
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v dojezdové vzdálenosti, v obci je poboèka Èeské 
po�ty 

�ivotní prostøedí 
klidná lokalita bez zdraví ohro�ujících vlivù, zeleò v 
podobì parkù v docházkové vzdálenosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav 

Spojení a parkovací mo�nosti zastávka vlakových a autobusových spojù, dobré 
parkovací mo�nosti pøímo u objektu 

Sousedé a kriminalita 
vztahy bezproblémové - vlastník je se sousedy v 
bì�ném kontaktu, v místì není zvý�ená kriminalita, 
zloèiny jsou zde výjimeèné 

Vìcná bøemena exekuèní pøíkaz k prodeji 

Dal�í informace 

Rodinný dùm nebyl zpøístupnìn,nikdo zde nebyl.Vstupní vrátka byla otevøena,spolu s 
panem Ondøejem Kramperou, zástupcem oprávnìného, jsem obe�el stavvbu,poøídil 
fotodokumentaci a provedl hrubé zamìøení pùdorysu szavby.Byly pou�ity informace 
uveøejnìné na Veøejném dálkovém pøístupu.Vnitøní vybavení odhadnuto dle provedení 
stavby a èasu-lep�í standard. 

8. Metoda ocenìní 

Pro úèely stanovení obvyklé ceny k datu ocenìní 13.12.2018 jsou pou�ity v�eobecnì 
uznávané a vy�adované oceòovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o 
oceòování majetku) 

ÈÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Zpùsoby oceòování majetku a slu�eb, odst. 1: 

�Majetek a slu�ba se oceòují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpùsob 
oceòování. Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 
dosa�ena pøi prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování 
stejné nebo obdobné slu�by v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní. 
Pøitom se zva�ují v�echny okolnosti, které mají na cenu vliv, av�ak do její vý�e se 
nepromítají vlivy mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo 
kupujícího ani vliv zvlá�tní obliby. Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumìjí 
napøíklad stav tísnì prodávajícího nebo kupujícího, dùsledky pøírodních èi jiných 
kalamit. Osobními pomìry se rozumìjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné 
osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvlá�tní oblibou se rozumí zvlá�tní 
hodnota pøikládaná majetku nebo slu�bì vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá 
cena vyjadøuje hodnotu vìci a urèí se porovnáním.� 

Volba metody: 

Za úèelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je vyu�it postup v podobì tr�ního 
porovnání. Základní metodika, která je v rámci tr�ního porovnání pou�ita, je klasická 
metoda porovnání pomocí indexù uvedená v publikaci Teorie oceòování nemovitostí, 
nakladatelství CERM.  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenìní srovnávací metodou 

Metoda tr�ního porovnání je zalo�ena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o tr�ní hodnotì, za kterou by nemovitost mohla být 
smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uva�uje s mnoha faktory 
(napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslu�enství). 

Tyto faktory jsou zohlednìny korekèními koeficienty. Na základì porovnání tìchto 
parametrù a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceòované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze. 

Rodinný dùm è.p. 936, obec Horomìøice 

Rodinný dùm è.p. 936 v ulici Tuchomìøická, obec Horomìøice 
  

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek 

K5 - dal�í 
vlastnosti 

  
Oceòovaný 

objekt 
Tuchomìøická, Horomìøice, okres 
Praha-západ 

289 m
2
, atypický, 

podsklepený: ne 
Velmi 
dobrý 761 m

2  

  

1 Bøezová, Statenice, okres Praha-
západ 278 m

2
, Patrový Velmi 

dobrý 2758 m
2 gará�, bazén 

2 Zelená, Statenice, okres Praha-západ 284 m
2
, Patrový Novostavba 802 m

2  

3 Benedikta Roezla, Horomìøice, okres 
Praha-západ 260 m

2
, Patrový Dobrý 958 m

2  

4 Pod Skalou, Statenice, okres Praha-
západ 249 m

2
, Patrový Velmi 

dobrý 2234 m
2  
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è 

Cena 
po�adovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2
 

u�itné 
plochy 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 
- 

stav 
K4 - 

pozemek 
K5 - 
dal�í 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceòovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 74.097,12 
Kè 0.9 66.687,41 

Kè 1.00 1.01 1.10 1.30 1.10 1.03 1.6364 40.752,51 Kè 

2 73.943,66 
Kè 0.9 66.549,30 

Kè 1.00 1.00 1.10 1.02 1.00 1.00 1.1220 59.313,10 Kè 

3 65.384,62 
Kè 0.9 58.846,15 

Kè 1.00 1.01 1.00 1.09 1.00 1.02 1.1229 52.405,52 Kè 

4 66.265,06 
Kè 0.9 59.638,55 

Kè 1.00 1.02 1.05 1.30 1.00 1.00 1.3923 42.834,56 Kè 

    
Celkem prùmìr 48.826,42 Kè 
Minimum 40.752,51 Kè 
Maximum 59.313,10 Kè 
Smìrodatná odchylka - s 8.638,50 Kè 
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 40.187,92 Kè 
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 57.464,92 Kè 
K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K5 - Koeficient úpravy na ev. dal�í vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì ni��í 

Komentáø: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou té� 
srovnatelné. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základì vý�e uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na 

48.826,42 Kè/m2 

* 

______________289,00 m2 

= 14.110.836 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

14.111.000,-- Kè 
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C. REKAPITULACE: 

I. Výsledek dle srovnávací metody 

14.111.000,-- Kè 

 

 

ZÁVÌR: 

Na základì vý�e uvedených zji�tìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena ideální ! pøedmìtné nemovitosti v 
daném místì a èase stanovena po zaokrouhlení a aplikaci srá�ky 10 %, která 
zohledòuje hor�í obchodovatelnost ideálních podílù, na 

6.350.000 Kè 

Slovy: �estmilionùtøistapadesáttisíc korun 

Vypracoval: 

XP invest. s.r.o., Franti�ek Koøínek, Martin Málek 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 13.12.2018 

 

D. Znalecká dolo�ka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké èinnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona è.36/1976 Sb., o znalcích a tlumoènících, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù, a ustanovením § 6 odst.1 vyhlá�ky è. 37/1976 Sb., k 
provedení zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, 
Ministerstvem spravedlnosti Èeské republiky, è.j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 
14.6.2012 do prvního oddílu seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou èinnost v 
oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnìní pro ceny a odhady nemovitostí. 
Znalecký posudek je zapsán pod poøadovým èíslem 7464-2007/2018 znaleckého deníku 
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E. Pøílohy 

Výpis z katastru nemovitostí 
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Poøízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 278 m
2
, Bøezová, 

Statenice, okres Praha-západ 

Celková cena:  20.599.000 Kè  

Adresa: Bøezová, Statenice, okres Praha-
západ  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Bøezová, Statenice, okres Praha-západ   Stav objektu   Velmi dobrý  
 Cena   20 599 000 Kè   Zastavìná plocha 

(m2)  
 145  

 Poznámka k cenì   20 599 000 Kè za nemovitost, vèetnì 
provize  

 Plocha u�itná   278  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Podlahová plocha   278  
 Typ domu   Patrový   Plocha pøidru�eného 

pozemku  
 2758  

 Poèet nadzemních 
podla�í  

 2    

Slovní popis 

 Dovolujeme si Vám nabídnout luxusní samostatnì stojící vilu 5+1/Terasa/balkón/2 
Gará�, novostavbu z roku 2011 umístìnou v pøekrásné krajinì, v obci Bøezová-Ole�ko u 
Zvole, Praha západ. Vila má podlahovou plochu 278 m� a je umístìná na pozemku 
obdélníkového tvaru o rozloze 2 758 m� z toho zastavìná plocha je 145 m� (zastavìná 
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plocha vily je do ètvercového tvaru). Vila se zahradou je ze dvou stran lemována lesem. 
Vila je také situována v klidné rekreaèní oblasti v tìsné blízkosti pøírodního parku 
Davle. Vila byla postavena ve vysokém standartu z porothermu, dokonale zateplena. V 
pøízemí vily je prostorný obývací pokoj s jídelnou (49,4 m�) a kuchyní (11 m�) se 
vstupem na terasu (20,5 m�) a zahradu. Dále je v pøízemí vily koupelna se sprchovým 
koutem (6,5 m�), pracovna (11 m�), �atna (6,7 m�), spí�, technická místnost, hala, 
chodba. Vstup do 2 NP je po nádherném dubovém schodi�ti. Ve druhém podla�í vily 
jsou 3 pokoje z toho 2 pokoje se vstupem na balkon (24,2 m�, 24,2 m�, 12,9 m�), 
otevøený obývací pokoj (12,9 m�), balkon (6,1 m�), �atna (4,5 m�), koupelna s rohovou 
vanou (6,8 m�), wc (4 m�), chodba. Teplo v celé vile zaji��uje tepelné èerpadlo znaèky 
Aqua - Thermo tzn. velmi nízké provozní náklady. V pøízemí vily je funkèní krb. Vila 
je napojená na vodu z vrtané studny a odpad je sveden do �umpy (10 kubíkù). Vila má 
alarm a po�ární hlásièe. Souèástí pozemku je i venkovní bazén s moøskou vodou o 
objemu 100m3 a rozmìrech 11x4,8m a také plnì vybavená letní kuchyò s venkovním 
posezením. Na rozlehlé a udr�ované zahradì nalezneme keøe, které pøecházejí v les. 
Parkování je zaji�tìno na pozemku, kde je postavena gará� pro dva osobní automobily. 
Je zde i dvanáct venkovních parkovacích stání. Vila je vhodná jak pro luxusní bydlení, 
tak i pro reprezentativní sídlo firmy. Pøímìstská autobusová doprava, cca 1-2 krát za 
hodinu jede autobus pøímo do Prahy na metro Kaèerov. Obèanská vybavenost �kola, 
�kolka, obchody, po�ta. Mo�nost prohlídky po domluvì. Nemovitost je mo�no 
financovat hypoteèním úvìrem, který pro Vás zdarma vyøídíme.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 284 m
2
, Zelená, 

Statenice, okres Praha-západ 

Celková cena:  21.000.000 Kè  

Adresa: Zelená, Statenice, okres Praha-
západ  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Zelená, Statenice, okres Praha-západ   Zastavìná plocha 
(m2)  

 197  

 Cena   21 000 000 Kè   Plocha u�itná   284  
 Poznámka k cenì   21 000 000 Kè za nemovitost, vèetnì 

provize, vèetnì právního servisu  
 Podlahová plocha   284  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha pøidru�eného 
pozemku  

 802  

 Typ domu   Patrový   Elektøina   230V  
 Poèet nadzemních 
podla�í  

 2   Plyn   Plynovod  

 Stav objektu   Novostavba    

Slovní popis 

 Exkluzivnì nabízíme k prodeji moderní prostornou vilu, která se nachází v jedineèném 
projektu Statenický Mlýn. Dvoupatrový dùm s rozlohou 359 m2, který je 
charakteristický èistými liniemi a velkými francouzskými okny, nabízí v pøízemí 
velkorysý obývací pokoj s krbem, prostornou jídelnu a kompletnì zaøízenou kuchyò s 
vestavìnými spotøebièi se vstupy na zahradu. V 1. patøe se nachází hlavní lo�nice s 
koupelnou a �atnou, dva dìtské pokoje, velká koupelna s vanou od designéra Philippa 
Starcka a pokoj pro hosty s dal�í koupelnou. V�echny lo�nice umo�òují pøístup na 
balkon. V domì je kvalitní døevìná dubová podlaha, mramorové obklady a vestavìné 
skøínì. Souèástí domu je rovnì� gará� pro dva automobily, technická místnost s 
plynovým kotlem Junkers a udr�ovaná zahrada. Celý projekt Statenický Mlýn se 
nachází v blízkosti chránìného koridoru Únìtického potoka s dobrou dopravní 
dostupností do dvou mezinárodních �kol v Nebu�icích a Sedlci, centra Prahy i leti�tì 
Václava Havla. V rámci tohoto luxusního projektu, který je hlídán kamerovým 
systémem s ostrahou, se nachází restaurace s výhledem na jezírko, kavárna, soukromá 
mateøská �kola, prodejna potravin a dal�í drobné obchody.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 260 m
2
, 

Benedikta Roezla, Horomìøice, okres 
Praha-západ 

Celková cena:  17.000.000 Kè  

Adresa: Benedikta Roezla, Horomìøice, 
okres Praha-západ  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Benedikta Roezla, Horomìøice, okres Praha-
západ  

 Stav objektu   Dobrý  

 Cena   17 000 000 Kè   Plocha u�itná   260  
 Poznámka k cenì   17 000 000 Kè za nemovitost, vèetnì 

provize  
 Podlahová plocha   260  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha pøidru�eného 
pozemku  

 958  

 Typ domu   Patrový    

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji rodinný dùm v Horomìøicích, okr. Praha � západ. Dispozice domu 
je 7+kk, obytná plocha 260 m2, pozemek o velikosti 958 m2. Samostatnì stojící 
rodinný dùm z roku 2009 je nepodsklepený, s jedním NP a vestavìným podkrovím a 
gará�í pro 2 osobní auta. V 1. NP se nachází obývací pokoj, kuchynì vybavená linkou s 
vestavìnými spotøebièi a pøímým vstupem na zahradu, spí�, pracovna, koupelna s WC, 
vstupní hala s vestavìnými skøínìmi, technická místnost s plynovým kotlem, gará�. V 
podkroví je celkem 5 neprùchozích místností se dvìma balkony, 4 koupelny s WC, 
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samostatná �atna se skøínìmi. Lo�nice jsou klimatizovány. Na podlahách jsou plovoucí 
podlahy a dla�ba. Odbornì zalo�ená zahrada s venkovním altánem. Lokalita domu k 
prodeji disponuje dobrou dopravní dostupností na leti�tì Václava Havla i do centra 
Prahy, která je zaji��ována autobusovými linkami pra�ské integrované dopravy (è. 316, 
355 a 356). Majitel nedolo�il prùkaz energetické nároènosti budovy, proto dle zákona 
inzerujeme energetickou tøídu G. Majitel si vyhrazuje právo prodat nemovitost 
nejvýhodnìj�í nabídce.  

 4. Fotodokumentace  
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5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 249 m
2
, Pod 

Skalou, Statenice, okres Praha-západ 

Celková cena:  16.500.000 Kè  

Adresa: Pod Skalou, Statenice, okres 
Praha-západ  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Pod Skalou, Statenice, okres Praha-západ   Zastavìná plocha 
(m2)  

 149  

 Cena   16 500 000 Kè   Plocha u�itná   249  
 Poznámka k cenì   16 500 000 Kè za nemovitost, vèetnì 

provize, vèetnì právního servisu  
 Podlahová plocha   249  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha pøidru�eného 
pozemku  

 2234  

 Typ domu   Patrový   Elektøina   230V  
 Stav objektu   Velmi dobrý   Umístìní objektu   Klidná èást 

obce  

Slovní popis 

 Rodinný dùm s gará�í ve vyhledávané obci Statenice jen pár minut od Prahy 6 s 
výjimeèným pozemkem poskytujícím naprosté soukromí. Dùm byl v minulosti 
nìkolikrát rekonstruován, poslední úpravy pocházejí z roku 2010. Dominantou pøízemí 
je velkorysý obytný prostor spojený s jídelnou, kuchyní a velkoplo�nými okny 
prùchozími na terasu. Moderní kuchyòská linka Sykora je kompletnì vybavena 
vestavìnými spotøebièi. Dále je zde komora, koupelna s toaletou a sprchovým koutem, 
jedna lo�nice s velkoplo�ným oknem umo�òujícím vstup na pozemek. V prvním patøe 
jsou ètyøi lo�nice, komora, koupelna s toaletou a vanou. Je zde také pøístup na pùdu, 
kterou lze upravit na dal�í obytný prostor. Podlahová krytina v pøízemí je kompletnì 
vinylová a v prvním patøe jsou laminátové plovoucí podlahy, døevìné parkety a døevìná 
prkna. Vytápìní je øe�eno elektrickým kotlem, ohøev vody elektrickým bojlerem. Plyn 
je pøiveden pouze do sklepa domu. Dùm je podsklepen èásteènì. Vlastní voda ze 
studny, mo�nost pøipojit na obecní vodovod, pøípojka ve sklepì, kanalizace zatím není, 
øe�eno jímkou. Vedle domu se nachází sauna a samostatná budova, která je momentálnì 
vyu�ívána jako fitness (uzavøená èást 21 m2) a otevøená èást jako venkovní posezení s 
plnì funkèním krbem. Terasovitá okrasná zahrada je zpevnìna opìrnými kamennými 
zdmi, propojena chodníèky a je orientována na jih a západ. Vybavena je zavla�ovacím 
systémem, zahradním osvìtlením a zásuvkovými rozvody pro pøipojení v rùzných 
místech zahrady. Na kopci je umístìn altánek. Výjimeènou zahradu tvoøí vzrostlé 
stromy, okrasné keøe, pozemek má i svùj vlastní lesík. Na zahradì se nachází i víøivá 
vana SUNDANCE pro 4 osoby. Obec Statenice nabízí základní obèanskou vybavenost. 
Na námìstí obce je obchod s potravinami, Kavárnièka, mezinárodní �kolka, kvìtináøství 
a kadeønictví. Vyhlá�ená je restaurace Statenický mlýn. Pøes obec vede cyklostezka. Z 
domu je mo�né za 20 min dojít do nedaleké obce Únìtice do vyhlá�eného pivovaru. 
Bezproblémové je i spojení MHD na metro A Boøislavka 15 min. Leti�tì Václava Havla 
15 min, mezinárodní �kola v Nebu�icích ISP 15 min, Riverside School 10 min.  
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 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   


