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ZNALECKÝ POSUDEK 

o cenì nemovitých vìcí 

è. 7785-249/2019 

 

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

 

Úèel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí za 
úèelem soudního øízení (124 EX 11674/11). 

 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Pozemky le�í na adrese Markvartice v Podje�tìdí, 
Jablonné v Podje�tìdí, okres Liberec 

 

Prohlídka pøedmìtu ocenìní 
provedena dne: 

08.02.2019 

 

Zpracováno ke dni: 08.02.2019 

 

Zhotovitel: XP invest, s. r. o. � Znalecký ústav, Ing. Ale� 
Novák 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 10 stran textu vèetnì titulního listu a 14 stran pøíloh. 
Objednateli se pøedává ve dvou vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 10.02.2019 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny pozemku parc. è. 1024/6; 1024/9 a 1068/1 nacházejícího se v 
obci Jablonné v Podje�tìdí, okres Liberec, katastrální území Markvartice v Podje�tìdí 
za úèelem soudního øízení (124 EX 11674/11). 

2. Základní informace 

Název pøedmìtu 
ocenìní: 

Pozemek parc. è. 1024/6; 1024/9 a 1068/1, katastrální území 
Markvartice v Podje�tìdí 

Adresa pøedmìtu 
ocenìní: 

Markvartice v Podje�tìdí, Jablonné v Podje�tìdí, okres Liberec 

Kraj: Liberecký kraj 

Okres: Liberec 

Obec: Jablonné v Podje�tìdí 

Katastrální území: Markvartice v Podje�tìdí 

3. Prohlídka a zamìøení 

Prohlídka spoleènì se zamìøením nemovitosti byla provedena dne 08.02.2019. 
Prohlídka byla za pøítomnosti: bez pøítomnosti jiné osoby. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Pro vypracování posudku byly pou�ity tyto zdroje: informace zji�tìné pøi prohlídce, 
výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, informace realitních kanceláøí, 
informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní plán, technické 
øe�ení systému INEM 

5. Vlastnické a evidenèní údaje 

Vlastnické právo 

Sochùrek Miloslav, Bulharská 1454/3, 47001 Èeská Lípa  

Nemovitosti: 

Pozemek parc. è. 1024/6; 1024/9 a 1068/1 nacházející se v obci Jablonné v 
Podje�tìdí, okres Liberec, katastrální území Markvartice v Podje�tìdí. 

6. Dokumentace a skuteènost 

Dokumentace odpovídá skuteènému stavu. 
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7. Celkový popis nemovitosti 

Oceòované pozemky slou�í k zemìdìlským úèelùm (v souèasnosti vyu�ívané jako 
pastviny), rozloha pozemku èiní 24.685 m2. Plocha pozemkù je dle územního plánu 
regulovaná jako Smí�ené nezastavìného území - pøírodní, zemìdìlské, lesnické.  

Na pozemcích nejsou trvalé porosty a jsou oploceny tzv. ovèím pletivem èi el. 
ohradníkem. Samotné pozemky jsou rovinaté. K pozemkùm lze pøijet bez problému po 
zpevnìné obecní cestì.  

Pozemky jsou umístìny v severní nezastavìné èásti obce a charakter okolí odpovídá 
øídce obydlené oblasti. Dostupnost obchodù v sídelní obci je malá - vybavenost 
men�ími obchody s omezenou otevírací dobou. V místì je dostupná základní �kola, pro 
vy��í vzdìlání a specializované slu�by je nutné dojí�dìt a v místì je pouze èásteèná 
vybavenost z hlediska kulturních zaøízení. V okolí pozemku je pouze èásteèná 
vybavenost z hlediska sportovního vy�ití, jsou zde nejdùle�itìj�í úøady, ostatní úøady 
jsou v dojezdové vzdálenosti a v místì je poboèka Èeské po�ty. 

Pozemky se nachází v klidné lokalitì bez zdraví ohro�ujících vlivù.  

Oceòované nemovitosti nejsou zatí�eny vìcnými bøemeny. 

Tabulkový popis 

Popis 
oceòovaného 
pozemku 

Rozloha 24.685 m
2 

Druh pozemku zemìdìlský pozemek 

Územní plán  Smí�ené nezastavìného území - pøírodní, zemìdìlské, 
lesnické 

Trvalé porosty  bez porostù 

Venkovní stavby  

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení pletivo do ocelových sloupkù 

Pøístupová cesta  pøístup bezproblémový po zpevnìné obecní cestì 

Popis okolí 

Popis okolí øídce obydlená oblast 

Poloha v obci severní èást obce 

Vybavenost 

dostupnost pouze men�ích obchodù s omezenou otevírací 
dobou, 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 v 
dojezdové vzdálenosti, v místì je poboèka Èeské po�ty 

�ivotní prostøedí klidná lokalita bez zdraví ohro�ujících vlivù,  

Spojení a parkovací mo�nosti zastávka vlakových a autobusových spojù,  

Sousedé a kriminalita  

Vìcná bøemena oceòované nemovitosti nejsou zatí�eny vìcnými bøemeny 
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Dal�í informace  

8. Metoda ocenìní 

Pro úèely stanovení obvyklé ceny k datu ocenìní 08.02.2019 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. Dále je pou�ita metodika "Postupy pøi oceòování majetku státu" 
vytvoøená Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových. Rovnì� se v rámci 
výpoètu pou�ívá metodika "Komentáø k urèování obvyklé ceny (ocenìní majetku a 
slu�eb)" vydaná Ministerstvem financí Èeské republiky. Pro vyøazení extrémních 
hodnot je pou�ita metodika "Postupy pøi oceòování majetku státu" vytvoøená Úøadem 
pro zastupování státu ve vìcech majetkových. 
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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. 

Pozemek parc. è. 1024/6; 1024/9 a 1068/1, katastrální území Markvartice v 
Podje�tìdí 

Pozemek v katastrálním území Markvartice v Podje�tìdí, obec Jablonné v Podje�tìdí 
  

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - úèel 
u�ití 

K4 - in�enýrské 
sítì 

K5 - dal�í 
vlastnosti 

  
Oceòovaný 

objekt 
Markvartice v Podje�tìdí, Jablonné v 
Podje�tìdí, okres Liberec 

plocha 24685 
m

2 zemìdìlský - - 

 - 

1 Markvartice, Jablonné v Podje�tìdí, okres 
Liberec 

plocha 53303 
m

2 
zemìdìlský 

- - 

2 Jablonné v Podje�tìdí, okres Liberec plocha 55226 
m

2 
zemìdìlský 

- - 

3 Rynoltice, okres Liberec plocha 54962 
m

2 
zemìdìlský 

- - 

4 Markvartice, Jablonné v Podje�tìdí, okres 
Liberec 

plocha 
229430 m

2 
zemìdìlský 

- - 
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è 

Cena 
po�adovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena 
po 

redukci 
na 

pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
úèel 
u�ití 

K4 - 
in�enýrské 

sítì 

K5 - 
dal�í 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceòovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 17,82 Kè Nepou�it 17,82 
Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 17,82 Kè 

2 19,92 Kè 0.9 17,93 
Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 17,93 Kè 

3 19,29 Kè 0.9 17,36 
Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 17,36 Kè 

4 16,30 Kè Nepou�it 16,30 
Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 16,30 Kè 

    
Celkem prùmìr 17,35 Kè 
Minimum 16,30 Kè 
Maximum 17,93 Kè 
Smìrodatná odchylka - s 0,74 Kè 
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 16,61 Kè 
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 18,09 Kè 
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti 
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K3 - Koeficient úpravy na vyu�ití nemovitosti 
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti in�enýrských sítí 
K5 - Koeficient úpravy na ev. dal�í vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lep�í - hor�í) 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì ni��í 

Komentáø: Do výbìru pro srovnání byly pou�ity pozemky z uskuteènìných prodejù 
pøímo z dané lokality doplnìné o nabídky z inzerce. Ve v�ech pøípadech, vèetnì 
oceòované nemovitosti se jedná o vìt�í celky pozemkù.  

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

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

17,35 Kè/m2 

* 

______________24.685 m2 

= 428.333 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

428.000,-- Kè 
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II) Ocenìní dle metodiky UZSVM (Postupy pøi oceòování majetku státu) 
a dle metodiky MFÈR 

Pozemek v katastrálním území Markvartice v Podje�tìdí, obec Jablonné v Podje�tìdí 
  

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - úèel 
u�ití 

K4 - in�enýrské 
sítì 

K5 - dal�í 
vlastnosti 

  
Oceòovaný 

objekt 
Markvartice v Podje�tìdí, Jablonné v 
Podje�tìdí, okres Liberec 

plocha 24685 
m

2 zemìdìlský - - 

  

1 Markvartice, Jablonné v Podje�tìdí, okres 
Liberec 

plocha 53303 
m

2 
zemìdìlský 

- - 

2 Jablonné v Podje�tìdí, okres Liberec plocha 55226 
m

2 
zemìdìlský 

- - 

3 Rynoltice, okres Liberec plocha 54962 
m

2 
zemìdìlský 

- - 

4 Markvartice, Jablonné v Podje�tìdí, okres 
Liberec 

plocha 
229430 m

2 
zemìdìlský 

- - 

Výpoèet relace dle èl. 5 odst. 3 �Postupy pøi oceòování majetku státu�. 

Výpoèet relace è.1 

è. Cena po�adovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 17,82 - 17,82 
2 19,92 0,90 17,93 
3 19,29 0,90 17,36 
4 16,30 - 16,30 
  
Maximální hodnota 17,93 (pøípad è.2) 
Minimální hodnota 16,30 (pøípad è.4) 
Relace min vs. max hodnoty 1,1000 OK 
Aritmetický prùmìr 17,35  

 

II. a) Výpoèet dle metodiky UZSVM (Postupy pøi oceòování majetku státu) 

 

Pozemek v katastrálním území Markvartice v Podje�tìdí, obec Jablonné v Podje�tìdí 
  

è. K1 - poloha K2 - 
velikost 

K3 - úèel 
u�ití 

K4 - 
in�enýrské sítì 

K5 - dal�í 
vlastnosti 

Váha 
srovnání 

  
Oceòovaný 

objekt 
Markvartice v Podje�tìdí, Jablonné 
v Podje�tìdí, okres Liberec 

plocha 
24685 m

2 zemìdìlský - - X 

  

1 Markvartice, Jablonné v 
Podje�tìdí, okres Liberec 

plocha 
53303 m

2 
zemìdìlský 

- - 3 

2 Jablonné v Podje�tìdí, okres 
Liberec 

plocha 
55226 m

2 
zemìdìlský 

- - 3 

3 Rynoltice, okres Liberec plocha 
54962 m

2 
zemìdìlský 

- - 3 

4 Markvartice, Jablonné v 
Podje�tìdí, okres Liberec 

plocha 
229430 m

2 
zemìdìlský 

- - 3 
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Výpoèet základní ceny 

è. Cena po�adovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci Váha Souèin 

1 17,82 - 17,82 3 53,46 
2 19,92 0,90 17,93 3 53,79 
3 19,29 0,90 17,36 3 52,08 
4 16,30 - 16,30 3 48,90 
  
  
Mezisouèet 12 208,23 
Celkem  17,35 

Základní cena: 17,35 Kè/m2 

Úprava ceny dle èl. 5 odst. 4 a 5: 

17,35 * 1,0000 = 17,35 Kè/m2 

Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu �Postupy pøi oceòování majetku 
státu� je vzhledem k vý�e uvedenému stanovena na 

17,35 Kè/m2 

______________* 24.685 m2 

= 428.284,75 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

428.000,-- Kè 

 

II. b) Výpoèet dle metodiky MFÈR 

Vylouèení extrémní hodnoty 

è. Cena po�adovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 18 - 17,82 
2 20 0,90 17,93 
3 19 0,90 17,36 
4 16 - 16,30 
  
  
Støední hodnota 17,35 
Medián 17,59 
Rozdíl max-min 1,63 
Minimum 16,30 
Maximum 17,93 

Rozdìlení èetnosti 

Tøídy Èetnost Pravdìpodobnost 
16 a� 17 1 0.25 
17 a� 17 1 0.25 
17 a� 18 2 0.5 
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Výsledná cena dle metodiky MFÈR je stanovena v rozsahu: 

od 17,39 Kè/m2do 17,93 Kè/m2 

______________* 24.685 m2 

od 429.272,15 Kè do 442.602,05 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

od 429.000,-- Kè do 443.000,-- Kè 
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C. REKAPITULACE: 

I. Výsledek dle srovnávací metody 

428.000,-- Kè 

II. a) Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

428.000,-- Kè 

II. b) Výsledek dle metodiky MFÈR 

od 429.000,-- Kè do 443.000,-- Kè 

 

ZÁVÌR: 

Na základì vý�e uvedených zji�tìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena pøedmìtné nemovitosti v daném 
místì a èase stanovena po zaokrouhlení na 

428.000 Kè 

Slovy: ètyøistadvacetosmtisíc korun 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o. � Znalecký ústav, Ing. Ale� Novák 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 10.02.2019 

 

D. Znalecká dolo�ka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké èinnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona è. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlá�ky è. 37/1967 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 7785-249/2019 znaleckého deníku. Znalec si 
je vìdom následkù vìdomì nepravdivého znaleckého posudku, podle ustanovení §127a 
zákona è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, v platném znìní. 
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E. Pøílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì 
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Výøez z mapy ÚP 
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Poøízená fotodokumentace 

 

 



17 

Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 51313 m
2
, 

Markvartice, Jablonné v Podje�tìdí, 
okres Liberec 

Celková cena:  950.000 Kè  

Adresa: Markvartice, Jablonné v 
Podje�tìdí, okres Liberec  

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

   

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

 Adresa   Markvartice, Jablonné v Podje�tìdí, okres 
Liberec  

 Èíslo øízení   V-5569/2018  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 950 000 Kè   Plocha pozemku 
(m2)  

 51313  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 07.06.2018   Souèasné vyu�ití   zemìdìlská 
pùda  

Slovní popis 

 Prodej pozemkù ve výluèném vlastnictví, které jsou na souboru zemìdìlských parcel 
(trvalý travní porost a ostatní polocha), katastrální území � Markvartice v Podje�tìdí, 
kde celková výmìra je více ne� 5,1 hektaru. Dle LPIS je aktuálnì pùda v u�ívání. Bli��í 
informace telefonicky.  
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4. Fotodokumentace  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 55226 m
2
, Jablonné v 

Podje�tìdí, okres Liberec 

Celková cena:  1.100.000 Kè  

Adresa: Jablonné v Podje�tìdí, okres 
Liberec  

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

   

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

 Adresa   Jablonné v Podje�tìdí, okres Liberec   Plocha pozemku 
(m2)  

 55226  

 Cena   1 100 000 Kè   Souèasné vyu�ití   zemìdìlská 
pùda  

Slovní popis 

 Exkluzivnì si Vám dovolujeme nabídnout prodej 1/2 podílu orné pùdy v KÚ 
Heømanice v Podje�tìdí, obec Jablonné v Podje�tìdí, kterému odpovídá výmìra 55.226 
m2. Parcely tvoøí jeden celek. Na pozemcích se v souèasné dobì hospodaøí. Pro více 
informací volejte makléøe.  
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4. Fotodokumentace  

  

 

 5. Mapové zobrazení  

 

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

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 54962 m
2
, Rynoltice, 

okres Liberec 

Celková cena:  1.060.000 Kè  

Adresa: Rynoltice, okres Liberec  

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

   

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

 Adresa   Rynoltice, okres Liberec   Plocha pozemku 
(m2)  

 54962  

 Cena   1 060 000 Kè   Souèasné vyu�ití   zemìdìlská 
pùda  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji pozemky urèené k zemìdìlským úèelùm o celkové plo�e 54962 m2 
v katastrálním území Rynoltice. Orná pùda o výmìøe 33420 m2, trvalý travní porost o 
výmìøe 20513 m2 a 298 m2 ostatní plocha. Pozemky na sebe navazují a tvoøí jeden 
celek. Jedná se o prodej 1/2 z celku 109924 m2. Zemìdìlsky vyu�íváno. Pro 
podrobnìj�í informace kontaktujte makléøe.  
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4. Fotodokumentace  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 229430 m
2
, 

Markvartice, Jablonné v Podje�tìdí, 
okres Liberec 

Celková cena:  3.740.000 Kè  

Adresa: Markvartice, Jablonné v 
Podje�tìdí, okres Liberec  
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 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

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

 Adresa   Markvartice, Jablonné v Podje�tìdí, okres 
Liberec  

 Èíslo øízení   V-4157/2018  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 3 740 000 Kè   Plocha pozemku 
(m2)  

 229430  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 12.05.1918   Souèasné vyu�ití   trvalý travní 
porost  

Slovní popis 

 Nabízím k prodeji pozemky poblí� výstavby na hezkém místì. Prodej pozemkù o 
výmìøe 229.430 m2 Jedná se o trvalý travní porost, dobøe dostupný z místních 
komunikací. Prodej pouze v celku Èeská Ves v Podje�tìdí LV 8 -89043 m2. Velký 
Valitinov LV 126 -38964m2. Markvartice v Èechách LV 869- 101423 m2.    

 4. Fotodokumentace  

  

  

 

 

 



24 

5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   


