
 
                              Z N A L E C K Ý    P O S U D E K 

 
                                               �. 2538 – 39/2017 
 

 
 
o ocen�ní Obvyklou cenou  parcelu �. st. 273/6  o vým��e 34 m2, druh  pozemku   zastav�ná  plo- 
cha a nádvo�í, jehož sou�ástí je stavba bez �.p./�.e. , garáž, p�ízemní �adová , vyzdívaná, napojení 
na elektr rozvody a jiné rozvody znalcem pro nep�ítomnost žádného z vlastník� ( SJM ) nezjišt�n, 
vše  katastrální území 687219 Louka u Litvínova , obec  567272 Louka u Litvínova  ,  jak  je vše 
evidováno  na   LV ¨259,  u  Katastrálního ú�adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt�  Most. 
 
 
 
 
Ocen�ní provedeno dle : Usnesení  �.j. 124 EX  6453/11 – 203  soudního exekutora , Exeku-                                  
                                           torský  ú�ad  Litom��ice, se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Lito-  
                                                                                                              m��ice, ze dne 18.10.2017. 
                                          
                                                         
 
 
 
 
Vlastnické právo -  : SJM CÍNA  Milan a  CÍNOVÁ  Marie , Moskevská 3062/15 ,  
                                                                                                                                    43401  Most, 
                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 Ocen�ní provedeno  cenou obvyklou  dle § 2, odst. 1, zákona �. 151/1997 Sb., o oce�ování   
                                                                                                           majetku, v aktuálním zn�ní. 
 
 
 
 
Posudek vypracoval dle stavu  ke dni 30.10.2017 
 
                                                                                ing. Dobromír Kaplan 
                                                                                Razice 25                                                                                                                                 
                                                                                418 04 Bílina 
 
 
 
 
Posudek obsahuje  5 stran  textu v�etn� titulní strany a 1 p�ílohy a p�edává se ve trojím vyhotovení:  
1* elektronicky + 2 * tišt�né. 
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A. N Á L E Z 
 
 
 1, Znalecký úkon 
      Jedná se o ocen�ní obvyklou cenou   parcely  �. st. 273/6, druh  pozemku  zastav�ná  plocha  a  
      nádvo�í,  sou�ástí je stavba na ní stojící , bez �.p./�.e,   garáž - �adová, p�ízemní  tak, jak je evi- 
      dováno  na   list�  vlastnictví  �. 259.  pro  katastrálním  území  Louka u Litvínova, obec  Lou- 
      ka  u Litvínova.  
            
 2, Prohlídka a zam��ení nemovitých v�cí 
 
     Prohlídka a zam��ení  bylo provedeno dne  30. 10. 2017   znalcem osobn�, bez p�ítomnosti  Ma- 
     rie  CINOVÉ - povinné,  i bez p�ítomnosti zástupce s vlastnickým právem  SJM  Milanem CI- 
     NY.  
      
    Povinná  Marie Cínová   nedoru�ila  znalci žádný doklad týkající se oce�ované nemovité v�ci -  
    garáže bez �p./�e, neposkytla p�i ocen�ní nemovitostí požadovanou sou�innost k ohodnocení  
    nemovitosti, neumožnila vstup do p�edm�tné nemovitosti, nesd�lila žádný údaj týkající se práv  
    a závad váznoucí na nemovitosti, žádnou nájemní smlouvu a žádnou informaci týkající se v�c- 
    ných b�emen.       
     
    Jako Marie Cinová reagoval i Cina Milan, t.j. bez aktivního p�ístupu dle Usnesení 124 EX  
                                                                                                                                    6453/11-242 
 
3, Podklady pro vypracování posudku   
 
     - Usnesení soudního exekutora �.j. 124 EX 6453/11 - 242 o ustanovení znalce ze dne                         
                                                                                                                                          18.10.2017, 
 
     - Informace o pozemku p.�.st. 273/6,  platný ke dni 30.10.2017, 
   
     - Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 13.10.2017.   
   
     - Vý�ez z katastrální mapy s vyzna�ením oce�ované nemovitosti,  
 
    - Zjišt�ní na míst� samém p�i prohlídce  oce�ované  nemovité v�ci evidované na  LV 259 
      u Katastrálního ú�adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt�m Most, pro katastrální území  
      Louka u Litvínova , obec Louka u Litvínova,   
      
    - Informace sd�lené znalci p�i prohlídce oce�ované nemovitosti p�ítomným vlastníkem objek- 
      tu jiné garáže, lokalizované nedaleko oce�ované garáže. 
   

   - Zákon �. 151/1997 Sb., v aktuálním zn�ní, o oce�ování majetku. 
     
 4, Vlastnické a eviden�ní údaje   
 
     Na list� vlastnictví �. 259  dle evidovaného stavu k datu 13.10.2017 je vlastnické právo uvede- 
     no pro : 
  
               SJM Cina Milan a Cinová Marie, oba bytem Moskevská 3062/15,   Most, PS� 43401 
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     Na výpisu z katastru nemovitostí, výpisu z  LV 259,  pro katastrální území Louka u Litvínova,  
     jsou   zápisy týkající se zástavního práva exekutorského, Usnesení soudu o na�ízení exekuce,   
     exeku�ní  p�íkaz k prodeji nemovitosti a jiné.  
         
     �ešení v�cí a listin  týkající se exekuce není p�edm�tem ocen�ní.          
     
 5, Dokumentace a skute�nost 
 
    Projektová dokumentace ( výkresová �ást ) nebyla znalci p�edložena a  proto nebylo možno  
    provést porovnání dokumentace se skute�ností. 
 
    Znalec nebyl informován vlastníkem  nemovitosti o právech a závadách váznoucí na nemovi-      
    tosti, neobdržel žádnou nájemní smlouvu a též nebyl informován o v�cných b�emenech váz- 
    noucí na nemovitosti.  
 
 6, Celkový popis nemovitých v�cí :  
 
    Jedná se o ocen�ní p�ízemní, �adové garáže, s p�ímým vstupem z okolního prostoru ohrani�ený  
    ostatními garážemi tak, jak je zakresleno na vý�ezu katastrální mapy, která je p�ílohou  tohoto   
    posudku tj. s p�ístupem  z místní komunikace., i z ulice Ruských zajatc�. 
 
    Oce�ovaná  garáž    je   vyzdívaná  s  rovným stropem  bez  vedlejších   objekt� a  se zpevn�nou       
    batonovou plochou u vjezdu do garáže. 
 
    Místní komunikace v prostoru garáží  je s povrchem nezpevn�ným .   
      
    Garáž je uzav�ena d�ev�nými dvouk�ídlovými vraty, již s chyb�jícím nát�rem obdobn� jako  u  
    klempí�ských prvk�. Jedná se technicky o garážový box v rámci �adových p�ízemních garáží 
    vnit�ních s rovnou st�echou se živi�ní krytinou s oplechováním, ale bez nát�ru a s p�ímým vstu- 
    pem z okolního prostoru.  
 
    Na vratech je p�ipevn�no �íslo 64, které není v evidenci vedené Katastrálním ú�adem pro Ústec- 
    ký kraj, Katastrální pracovišt� Most. 
 
   Oce�ovaná garáž bez �.p./�.e.  je vybudovaná na parcele �. st. 273/6, druh pozemku o vým��e  
   34 m2 je zastav�ná plocha a nádvo�í, bez vedlejších staveb  i  bez  trvalých porost�. Vjezd  do  
   garáže je s povrchem betonovým a je nedílnou sou�ástí oce�ované garáže.  
    
   Technický stav garáže je negativn� ovlivn�n �áste�nou demolicí sousední garáže na parcele �.  
   st. 273/5. Prostor této demolované garáže a i demolované garáže na parcele �. p. 896 ( v evi - 
   denci KÚ, KP Most veden jako ostatní plocha )  je využívaný jako  skládka r�zného odpadu. 
 
   Pro obec Louka u Litvínova je obcí s rozší�enou p�sobností sousední  m�sto Litvínov, kde se 
   nachází nejen obchody,  ale i sídla n�kolika bank, stavebního ú�adu a jiné.  
 
   Protože u sousední garáže na parcele �. st. 273/5 není demolice dokon�ená a protože není pro- 
   vedeno zateplení podélné st�ny situované mezi parcelami 273/6 a 273/5 je d�vodný p�edpo - 
   klad p�sobení negativních vliv� , zejména teplotních a pov�trnostních na oce�ovanou garáž. 
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 B. O C E N � N Í 

 
 7, Metoda  ocen�ní – zjišt�ní obvyklé ceny 
 
     Ocen�ní je provedeno dle zákona �. 151/1997 Sb., o oce�ování majetku v aktuálním zn�ní, tj. 
     cenou obvyklou v souladu s textem dle § 2, odst. 1  uvedeného zákona, zjišt�nou z prodeje ne- 
     bo koupi stejné  nebo obdobné nemovité v�ci a v souladu s p�íslušným ustanovením uvedené-    
     ho zákona.  
 
     Proto znalec provedl šet�ení z dostupných zdroj� ve v�ci nabídek prodeje zve�ejn�ných na in- 
     internetu stejných, p�ípadn� obdobných nemovitých v�cí -   garáží (garážových box�).  
                                                                              
     Vybraná cena pro zjišt�ní obvyklé ceny obsahuje i cenu  pozemku, na  kterém je p�íslušná  garáž    
     vybudována. 
     
8,  Ocen�ní objektu – garáže  bez � p/.�.e , Louka u Litvínova, ulice  Ruských zajatc� 
 
    Z nabídek k prodeji a tím i k stanovení obvyklé ceny  
    znalec vybral t�i nabídky dále uvedených garáží : 
                                                                                
 
    a, Garáž v obci Litvínov Janov, Mlýnská ul.,  19 m2  
 
                                                                                           Požadovaná cena                   50 000,- K� 
        stavba vyzdívaná , p�ízemní, p�ípojka elektro  
 
    b. Garáž v obci Litvínov, Podkrušnohorská ul., 28 m2 
         
 
                                                                                             Požadovaná cena                45 000,- K� 
        stavba cihlová, p�ízemní, , elektro 
          
    c, Garáž  Litvínov, Janov   31 m2 
 
                                                                                             Požadovaná cena                66 000,- K�                            
        stavba cihlová, p�ízemní, elektro neuvedeno                                                                           
 
       Pr�m�rná cena nabízených nemovitostí k prodeji,  
       která je podkladem pro stanovení obvyklé  ceny 
        
       ( 50 000,- K� + 45 000,- K� + 66 000,- K� ) / 3 =                                                    53 667,-  K�   
                                                                                                                                                 
       Z d�vodu stávajícího technického stavu a z d�vodu  
       demolované sousední garáže a neprovedení pot�e- 
       bných stavebních úprav na oce�ované gará�i, 
         znalec snižuje tuto ceny o 10 %, 
       t.j. na K� po zaokrouhlení na desetikoruny  =                                                          48 300,- K�  
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              Obvyklá cena garáže 
                           
                             bez �p/�e na parcele �.st. 273/6, k.ú. Louka u Litvínova  
 

                                                         je stanovena ve výši          
                                                                                                            48 300,- K� 
        
 Razice dne 11.11.2017 
 
 Vypracoval : ing. Dobromír Kaplan 
                      spr. 2909/80  
                      Razice 25 
                      418 04 Bílina 
 
 
 
 

C, ZNALECKÁ  DOLOŽKA 

 
      Znalecký úkon jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad    
      Labem ze dne 29.10.1980 , pod �.j. Spr. 2909/80, pro základní obor ekonomika, pro odv�tví  
      ceny a odhady nemovitostí. 
 
      Znalecký úkon je zapsán pod po�. �. 2538 - 39/2017 znaleckého deníku. 
 
      Znale�né a náhradu náklad� ú�tuji samostatným dokladem 
                                                                           
 

D, P�ÍLOHY 
       
      -  vý�ez  katastrální mapy 
     


