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ZNALECKÝ POSUDEK 

o cenì nemovitých vìcí 

è. 8097-561/2019 ver. 2 

 

Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice 

JUDr. Ondøej Mare�, LL.M. 
Masarykova 679/33 

 41201 Litomìøice 

 

Úèel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro 

potøeby soudního øízení 124 EX2219/06-431 

 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Pozemky  le�í na adrese Milejovice, Milejovice, 
okres Strakonice 

 

Prohlídka pøedmìtu ocenìní 
provedena dne: 

14.03.2019 

 

Zpracováno ke dni: 14.03.2019 

 

Zhotovitel  
 

XP invest, s.r.o., Ing. Kateøina Prá�ková 

Mánesova 1374/53, 12000 Praha 

Tel.:+420737858334 

Email:info@xpinvest.cz 

 
 

 

Znalecký posudek obsahuje 12 stran textu vèetnì titulního listu a 26 stran pøíloh. 
Objednateli se pøedává ve 2  vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze , dne 18.3.2019  
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny pozemku parc. è. 10/1, 1545, 1569 a 1653  zapsaných na Listu 
vlastnictví 349, nacházející se v obci Milejovice, okres Strakonice, katastrální území 
Milejovice pro potøeby soudního øízení 124 EX 2219/06-431 

2. Základní informace 

Název pøedmìtu 
ocenìní: 

Pozemek parc. è. 10/1, 1545, 1569, 1653 katastrální území 
Milejovice 

Adresa pøedmìtu 
ocenìní: 

Milejovice, Milejovice, okres Strakonice 

Kraj: Jihoèeský kraj 

Okres: Strakonice 

Obec: Milejovice 

Katastrální území: Milejovice 

3. Prohlídka a zamìøení 

Prohlídka spoleènì se zamìøením nemovitosti byla provedena dne 14.03.2019.  

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Zdroje pro vypracování posudku: informace zji�tìné pøi prohlídce, výpis z elektronické 
verze katastru nemovitostí, povodòová mapa, informace realitních kanceláøí, informace 
z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní plán, technické øe�ení systému 
INEM 

5. Vlastnické a evidenèní údaje 

Vlastnické právo 

Jiøí Soukup, Mláka 10, 37901 Novosedly nad Ne�árkou 

Nemovitosti: 

Pozemek parc. è. 10/1, 1545, 1569 a 1653 nacházející se v obci Milejovice, okres 
Strakonice, katastrální území Milejovice. 

6. Dokumentace a skuteènost 

Dokumentace odpovídá skuteènému stavu. 
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7. Celkový popis nemovitosti 

Oceòovaný pozemek parc.è. 10/1 o výmìøe 1.606 m2
 je evidovaný v katastru 

nemovitostí jako zahrada. Územní plán stanoví, �e plocha pozemku je regulována jako - 
plochy pro bydlení. 

Na pozemku jsou ovocné døeviny a je oplocen pletivem do ocelových sloupkù. Samotný 
pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový pøístup po zpevnìné obecní cestì.  

Pozemek je umístìn v centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbì rodinnými domy 
se zahradami. Dostupnost obchodù je nedostateèná - nutnost dojezdu. Soustava �kol 
není v místì dostupná - nutnost dojezdu a v místì se nenachází �ádná vybavenost z 
hlediska kulturních zaøízení - nutnost dojí�dìt. V okolí pozemku se nenachází �ádná 
vybavenost z hlediska sportovního vy�ití - nutnost dojí�dìt, nejsou zde �ádné úøady - 

nutnost dojezdu kvùli úøedním zále�itostem a v místì se poboèka Èeské po�ty 
nenachází - nutnost dojezdu. 

Pozemek se nachází v klidné lokalitì bez zdraví ohro�ujících vlivù a v bezprostøední 
blízkosti objektu je zeleò v podobì lesù a luk. Pozemek se nachází v lokalitì se 
zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav. 

V místì je zastávka autobusových spojù a mo�nost parkování je dobrá - pøímo u 
objektu. 

Oceòovaný pozemek parc.è. 1545 o výmìøe 3.928 m2 
je v katastru nemovitostí 

evidovaný jako trvalý travní porost. Podle údajù obsa�ených ve veøejném registru pùdy 
�LPIS je pozemek zemìdìlsky vyu�íván jako trvalý travní porost a je souèástí pùdního 
bloku. Na oceòovaný pozemek je uzavøena pachtovní smlouva. 

Oceòovaný pozemek parc.è. 1569 o výmìøe 2.019 m
2
 je evidovaný v katastru 

nemovitostí jako zahrada. Na pozemku se nachází okrasné døeviny. Podle platného 
územního plánu je pozemek regulován jako- Plochy smí�ené nezastavìného území, 
pozemky pøirozených a pøírodì blízkých ekosystémù. Na pozemek je uzavøena 

pachtovní smlouva.  

Oceòovaný pozemek parc.è. 1653 o výmìøe 17.976 m2
 je evidovaný v katastru 

nemovitostí jako orná pùda. Podle místního �etøení a podle informací zji�tìných 
z veøejného registru pùdy � LPIS je pozemek vyu�íván jako trvalý travní porost a jako 

takový je souèástí pùdního bloku. Na pozemek je uzavøena pachtovní smlouva. 
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8. Metoda ocenìní 

Pro úèely stanovení obvyklé ceny k datu ocenìní 18.03.2019 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.  
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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. 

1. Pozemek parc. è. 10/1, katastrální území Milejovice 

Pozemek v katastrálním území Milejovice, obec Milejovice 
  

è. K1 - poloha K2 - 

velikost K3 - úèel u�ití K4 - in�enýrské sítì K5 - dal�í 
vlastnosti 

  
Oceòovaný 

objekt 
Milejovice, Milejovice, 

okres Strakonice 
plocha 

1606 m
2 

plochy pro 

bydlení bez in�enýrských sítí  

  

1 Pøedslavice, okres 
Strakonice 

plocha 

1630 m
2 

plochy pro 

bydlení 
in�enýrské sítì na hranici 
pozemku  

2 Èernìtice, Volynì, okres 
Strakonice 

plocha 

2027 m
2 

plochy smí�ené 
obytné 

elektøina, vodovod, kanalizace na 
hranici pozemku  

3 Jinín, okres Strakonice 
plocha 

1222 m
2 

plochy pro 

bydlení bez in�enýrských sítí  

4 Zálezly, okres Prachatice 
plocha 

1000 m
2 

plochy pro 

bydlení bez in�enýrských sítí  

5 Lèovice, okres Prachatice 
plocha 

1085 m
2 

plochy pro 

bydlení 
elektøina,voda, kanalizace, plyn v 
dosahu  
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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 

1 490,80 Kè 0.9 441,72 
Kè 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 1.1000 401,56 Kè 

2 490,00 Kè 0.9 441,00 

Kè 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 1.1000 400,91 Kè 

3 425,53 Kè 0.9 382,98 

Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 382,98 Kè 

4 400,00 Kè 0.9 360,00 

Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 360,00 Kè 

5 506,91 Kè 0.9 456,22 
Kè 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 1.1000 414,75 Kè 

    
Celkem prùmìr 392,04 Kè 
Minimum 360,00 Kè 
Maximum 414,75 Kè 
Smìrodatná odchylka - s 21,18 Kè 
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 370,86 Kè 
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 413,22 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: 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 

392,04 Kè/m
2
 

* 

______________1.606 m
2
 

= 629.615 Kè 
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Pozemek parc. è. 1545, 1569, 1653, katastrální území Milejovice 

Pozemek v katastrálním území Milejovice, obec Milejovice 
  

è. K1 - poloha K2 - 

velikost K3 - úèel u�ití K4 - in�enýrské 
sítì 

K5 - dal�í 
vlastnosti 

  
Oceòovaný 

objekt 
Milejovice, Milejovice, okres 

Strakonice 
plocha 

23923 m
2 trvalý travní porost, zahrada  

pachtovní 
smlouva 

  

1 Mladìjovice, Èejetice, okres 
Strakonice 

plocha 

25730 m
2 

orná pùda, trvalý travní 
porost, ostatní plocha  

není nájemní 
vztah 

2 Èejetice, okres Strakonice 
plocha 

16083 m
2 orná pùda. ostatní plocha  

pachtovní 
smlouva 

3 Makarov, Pracejovice, okres 
Strakonice 

plocha 8280 

m
2 orná pùda  

pachtovní 
smlouva 

4 Lazny, Stra�ín, okres 
Klatovy 

plocha 

10022 m
2 orná pùda, trvalý travní porost  

pachtovní 
smlouva 

5 Vlachovo Bøezí, okres 
Prachatice 

plocha 8166 

m
2 trvalý travní porost  

pachtovní 
smlouva 

 

 

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 24,99 Kè 0.9 22,49 

Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.1000 20,45 Kè 

2 25,00 Kè 0.9 22,50 
Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 22,50 Kè 

3 26,62 Kè Nepou�it 26,62 

Kè 1.00 1.00 1.07 1.00 1.00 1.00 1.0700 24,88 Kè 

4 26,00 Kè Nepou�it 26,00 

Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 26,00 Kè 

5 30,00 Kè 0.9 27,00 

Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 27,00 Kè 

    
Celkem prùmìr 24,16 Kè 
Minimum 20,45 Kè 
Maximum 27,00 Kè 
Smìrodatná odchylka - s 2,67 Kè 
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 21,49 Kè 
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 26,83 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: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou té� 
srovnatelné. 
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Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

 

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

24,16 Kè/m
2
 

* 

______________23.923 m
2
 

= 577.980 Kè 

  

I. Výsledek dle srovnávací metody 

Pozemek parc.è. 10/1, k.ú. Milejovice                                                            629.615,-Kè 

Pozemky parc.è.  1545, 1569, 1653, k.ú. Milejovice                                      577.980,-Kè 

 

Celková cena                                                                                             =1.207.595,-Kè  

 

 

Celková cena po zaokrouhlení: 

1.208.000,-- Kè 

 

 

 

II) Zji�tìná práva a závady spojené s nemovitými vìcmi 

Obvyklá cena je pøímo ovlivnìna pøedev�ím mo�ností vyu�ití, velikostí, dostupností a  
provázaností, pøípadnì pøeká�kami bránícími vyu�ití. Dal�ím podstatným kritériem je existence 
nájemní smlouvy a podmínky v této smlouvì stanovené.  

Nájemní právo u�ívání pozemku pro úèel zpracování znaleckého posudku (exekuce), lze 
posuzovat následovnì: 

- Kupující nehodlá sám u�ívat pozemek k jeho úèelu. Nájemní vztah  není zapsán 
v katastru nemovitostí jako vìcné bøemeno a vzhledem k druhu pozemku a umístìní 
pozemku lze pokládat za urèitou výhodu, kdy� vlastník vìci získává pravidelné nájemné 
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smluvenou formou. Nevýhodou v�ak je konstantní vý�e nájemného po smluvenou dobu  

pronájmu, bez zohlednìní inflace a pøípadných nepøedvídatelných  zmìn vývoje cen.  
- Kupující by mìl sám zájem hospodaøit na uvedeném pozemku, ale bude omezen v jeho 

u�ívání po dobu platnosti nájemní smlouvy - nájemním právem ve prospìch nájemce. 

V obou pøípadech se jedná o urèité omezení vlastnického práva, které prodejem nemovitosti 
nezaniká. 

Doba platnosti nájemní smlouvy má samozøejmì pøímý vliv na vyu�ití a tím i cenu pozemkù.   

Proto�e je v�ak zároveò dolo�ena nájemní smlouvou vý�e nájemného, je nutné toto vyhodnotit 
vùèi obvyklému nájemnému a vyvodit dopad na cenu obvyklou oceòovaného majetku.  

Pachtovné se poèítá z ceny zemìdìlských pozemkù v rozmezí 1% - 3% z obvyklé ceny za m
2
 a 

rok. Pøièem� vý�e závisí i na délce pachtu, atraktivitì území a na velikosti a celistvosti 
pachtovaného pozemku. Ostatní plochy a trvalé travní porosty mají obvykle ni��í cenu ne� orná 
pùda.  U stavebních pozemkù se obvyklá vý�e nájemného stanoví v rozmezí 3-5% z ceny 

obvyklé pozemku. 

1.Pozemky parc.è. 10/1, 1569 zapsaných na LV 349 katastrální území  Milejovice 

Jedná se o pachtovní smlouvu uzavøenou se spoleèností Kotrou� s.r.o   za úèelem provozování 
zahrady v re�imu BIO a chovu hospodáøských zvíøat do max velikosti ovce.  Pachtovné  èiní 
780 Kè/rok. Pachtovní smlouva je uzavøena na dobu neurèitou , s výpovìdní  lhùtou 10 let. 
V pachtovní smlouvì je uveden i pozemek parc.è. 10/2 (o výmìøe 394 m2), tento pozemek není 
pøedmìtem ocenìní a bude odpoèítán pomìrem.   

1.1.Pozemek parc.è. 10/1  

Vstupní údaje jednotky Poèet m.j. 
Výmìra pozemku (parc.è. 10/1, 10/2, 1569) m

2 
4019

 

Pachtovné  celkem Kè/rok 780  

Pachtovné  Kè/m2
 0,19 

Výmìra pozemku (parc.è. 10/1) m
2 

1606 

Pachtovné   Kè/rok 305 

 Poèet let u�ívání práva podle smlouvy  neurèitou 

Výpovìdní doba rokù 10 

Obvyklá cena pozemku  Kè 629.615 

Obvyklé nájemné 3% z ceny pozemku Kè/rok 18.888 

 Rozdíl smluvní pachtovné � obvyklé nájemné Kè/rok -18.583 

 Celkem za dobu trvání smlouvy (10 let) Kè  185.830   

 

Cena práv a závad  celkem                                                                             185.830,- Kè 
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1.2.Pozemek parc.è. 1569 

Vstupní údaje jednotky Poèet m.j. 
Výmìra pozemku (parc.è. 10/1, 10/2, 1569) m

2 
4019

 

Pachtovné  celkem Kè/rok 780  

Pachtovné  Kè/m2
 0,19 

Výmìra pozemku (parc.è. 1569) m
2 

2019 

Pachtovné   Kè/rok 384 

 Poèet let u�ívání práva podle smlouvy  neurèitou 

Výpovìdní doba rokù 10 

Obvyklá cena pozemku Kè 48.779 

Obvyklé nájemné 1% z ceny pozemku Kè/rok 488 

Rozdíl smluvní pachtovné � obvyklé nájemné Kè/rok -104 

Celkem za dobu trvání smlouvy (10 let) Kè 1040 

 

Cena práv a závad celkem                                                                                 1.040,-Kè 

 

 

2. Pozemek parc.è. 1545 

Jedná se o smlouvu o pronájmu pozemkù  uzavøenou s panem Jindøichem Frèkem dne 
31.12.2011 za úèelem zemìdìlského hospodaøení. Nájemné èiní 670,-Kè/rok. Nájemní 
smlouva je uzavøena na dobu neurèitou s výpovìdní dobou 1 rok. 

Vstupní údaje jednotky Poèet m.j. 
Výmìra pozemku  m

2 
3928

 

Pachtovné  celkem  Kè/rok 670  

 Poèet let u�ívání práva podle smlouvy  neurèitou 

Výpovìdní doba rokù 1 

Obvyklá cena pozemku Kè 94.900 

Obvyklé nájemné 1% z ceny pozemku Kè/rok 949 

Rozdíl smluvní pachtovné � obvyklé nájemné Kè/rok -279 

Celkem za dobu trvání smlouvy  Kè 279 

 

 Cena práv a závad celkem                                                                                    279,-Kè 
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3. Pozemek parc.è. 1653  

Dodatkem  è.1 k nájemní smlouvì ze dne  1.1.2012 uzavøena pachtovní smlouva dne 
30.10.2014 s panem Vladimírem Vlèkem za úèelem zemìdìlského hospodaøení. Smlouva 
uzavøena na dobu neurèitou s výpovìdní dobou 5 let. Pachtovné èiní 2.800 Kè/rok/ha. 

 

Vstupní údaje jednotky Poèet m.j. 
Výmìra pozemku  m

2 
17976

 

Pachtovné  celkem N Kè/rok 5033  

 Poèet let u�ívání práva podle smlouvy  neurèitou 

Výpovìdní doba rokù 5 

Obvyklá cena pozemku Kè 434.300 

Obvyklé nájemné 1% z ceny pozemku Kè/rok 4343 

Rozdíl smluvní pachtovné � obvyklé nájemné Kè/rok +690 

 

 

 Cena práv a závad celkem                                                                                 0,-Kè 

Výsledná cena nemovitých vìcí po odeètení práva a závad na nemovitostech spojených 

Pozemek parc.è. 10/1 

Pozemek parc.è. 10/1 vèetnì souèástí a pøíslu�enství  èiní celkem                    629.615,-Kè 

Cena jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených                                 - 185.830,-Kè 

Výsledná cena pozemku parc.è. 10/1                                                                443.785,-Kè 

 

Pozemek parc.è.  1569 

Pozemek parc.è. 1569 vèetnì souèástí a pøíslu�enství èiní celkem                         48.779,-Kè 

Cena jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených                                    -    1.040,-Kè 

Výsledná cena pozemku parc.è. 1569                                                                    47.739,-Kè 

 

Pozemek parc.è.  1545 

Pozemek parc.è. 1545 vèetnì souèástí a pøíslu�enství èiní celkem                         94.900,-Kè 

Cena jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených                                    -        279,-Kè 

Výsledná cena pozemku parc.è. 1545                                                                      94.621,-Kè 
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Pozemek parc.è.  1653 

Pozemek parc.è. 1653 vèetnì souèástí a pøíslu�enství èiní celkem                            434.300,-Kè 

Cena jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených                                                -     0,-Kè 

Výsledná cena pozemku parc.è. 1653                                                                       434.300,-Kè 

                    

REKAPITULACE 

Celková cena nemovitostí  a jejího pøíslu�enství                                        1.207.595,-Kè 

Celková cena jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených                187.149,-Kè 

Výsledná cena                                                                                             1.020.446,-Kè 

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

                                                                                                                      1.208.000 Kè 

Slovy: jedenmiliondvìstìosmtisíc korun 

Na základì vý�e uvedených zji�tìní a s pøihlédnutím ke stavu a místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena pøedmìtné nemovitosti po 

odeètení jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených  v daném místì a èase 
stanovena po zaokrouhlení na:                  

                                                                                                                      1.020.000 Kè 

Slovy: jedenmiliondvacettisíc korun 

Vypracoval: 

V Praze, dne 18.03.2019 

Ing. Kateøina Prá�ková 

XP invest, s. r. o., Mánesova 1374/53, 120 00 Praha 2 

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 8097-561/2019 ver. 2 znaleckého deníku. 
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E. Pøílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì 
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Územní plán obce Milejovice 
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Poøízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti- parc.è. 10/1 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 1630 m
2

, Pøedslavice, 
okres Strakonice 

Celková cena:  800.000 Kè  

Adresa: Pøedslavice, okres Strakonice  

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

   

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

 Adresa   Pøedslavice, okres Strakonice   Plocha pozemku 

(m2)  
 1630  

 Cena   800 000 Kè   Souèasné vyu�ití   pro bydlení  

Slovní popis 

 Prodej stavebního pozemku o výmìøe 1630 m2 v obci Pøedslavice. In�enýrské sítì 
zavedeny na hranici pozemku. Pozemek slunný se vzrostlými ovocnými stromy, vhodný 
na výstavbu rodinného domu. Více informací v RK. Výhodné financování zajistíme. 
Kupní cena nezahrnuje daò z nabytí nemovitých vìcí.  
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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, 2027 m
2

, Èernìtice, 
Volynì, okres Strakonice 

Celková cena:  993.230 Kè  

Adresa: Èernìtice, Volynì, okres 
Strakonice  

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

   

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

 Adresa   Èernìtice, Volynì, okres Strakonice   Plocha pozemku 

(m2)  
 2027  

 Cena   993 230 Kè   Souèasné vyu�ití   pro bydlení  

Slovní popis 

 Jedná se o prodej vìt�í oplocené stavební parcely, 2 027m2, která je situována v klidné 
okrajové èásti obce Èernìtice, obec poblí� mìsta Volynì, jeho� je souèástí, okr. 
Strakonice. Pozemek oplocený s el kaplièkou, s vjezdovou bránou, situovaný ve velice 
mírném svahu, pozemek s otevøený výhledem do okolí. Územním plánem obce 
pozemek urèen pro smí�enou obytnou zástavbu, svou polohou a okolím vhodný nejen k 
výstavbì obytné, ale i rekreaèní. Sítì: el. na pozemku, vodovod a kanalizace v 
komunikaci u hranice pozemku. Doporuèuji: pøíznivá cena, sítì v dosahu, oplocený 
prostorný pozemek, dobrá dopravní dostupnost z okolních mìst. Ve�keré info u makléøe 
zakázky.  
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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, 1222 m
2

, Jinín, okres 
Strakonice 

Celková cena:  520.000 Kè  

Adresa: Jinín, okres Strakonice  

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

   

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

 Adresa   Jinín, okres Strakonice   Plocha pozemku 

(m2)  
 1222  

 Cena   520 000 Kè   Souèasné vyu�ití   pro bydlení  

Slovní popis 

 Prodej rovinatého stavebního pozemku o celkové plo�e 1222 m2 v obci Jinín, okres 
Strakonice. Pozemek je umístìn na okraji obce. In�enýrské sítì nejsou vybudovány - je 

tøeba pøivést elektøinu, vodu je mo�né øe�it vrtem a odpad jímkou. Hezké slunné a 
klidné místo vedle ji� postavených novostaveb. Nedaleko støedisková obec Cehnice a 
okresní mìsto Strakonice. Kupní cena nezahrnuje daò z nabytí nemovitých vìcí. Více 
info v RK.  
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 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 1000 m
2

, Zálezly, 
okres Prachatice 

Celková cena:  400.000 Kè  

Adresa: Zálezly, okres Prachatice  

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

   

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

 Adresa   Zálezly, okres Prachatice   Plocha pozemku 

(m2)  
 1000  

 Cena   400 000 Kè   Souèasné vyu�ití   pro bydlení  

Slovní popis 

 Prodej pozemku s výmìrou 1.000 a� 1.300 m2 urèeného k zastavìní. Stavební pozemek 
je pøístupný z obecní komunikace. Elektøina v dosahu. Mo�nost napojení na obecní 
vodovod a kanalizaci. Podle ÚP mo�nost stavby 1 jednopodla�ního rodinného domu s 
podkrovím.  
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 4. Fotodokumentace  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 1085 m
2

, Lèovice, 
okres Prachatice 

Celková cena:  550.000 Kè  

Adresa: Lèovice, okres Prachatice  
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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) 

 Adresa   Lèovice, okres Prachatice   Plocha pozemku 

(m2)  
 1085  

 Cena   550 000 Kè   Souèasné vyu�ití   pro bydlení  

Slovní popis 

 Prodej stavební parcely v obci Lèovice. Pozemek je rovinatý, sluneèný, s krásným 
výhledem do okolí. Pøístupová cesta je asfaltová, obecní, vede do støedu obce a na 
hlavní silnici Strakonice - Vimperk. U pozemku kanalizace, plyn i osvìtlení, polo�ený 
nový asfalt. Voda a elektøina v dosahu.  Lèovice le�í v malebném pøedhùøí �umavy v 
nadm.v. 566 m.n.m., dominantou obce je barokní zámek. Výborná dostupnost vlakem i 
autobusem, M� a Z� v nedaleké Èkyni, Volyni èi ve Vimperku. Pro místní obyvatele se 
konají ka�doroènì rùzné tradièní akce. Pozemek není zatí�en �ádným bøemenem ani 
úvìrem.      

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Srovnávané nemovitosti � pozemky parc.è 1545, 1569, 1653 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 25730 m
2

, 

Mladìjovice, Èejetice, okres Strakonice 

Celková cena:  643.000 Kè  

Adresa: Mladìjovice, Èejetice, okres 
Strakonice  

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

   

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

 Adresa   Mladìjovice, Èejetice, okres Strakonice   Plocha pozemku 

(m2)  
 25730  

 Cena   643 000 Kè   Souèasné vyu�ití   zemìdìlská 
pùda  

Slovní popis 

 V jihoèeské vesnici Mladìjovice, èást obce Èejetice v okrese Strakonice, která se 
nachází asi 3,5 km na jihovýchod od Èejetic, nabízíme k prodeji pozemky o celkové 
výmìøe 25 730 m2. Pozemky jsou èásteènì obhospodaøovány a nejsou zatí�eny 
nájemním vztahem. Dle katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travní 
porost, ostatní plocha, orná pùda, lesní pozemek a vodní plocha. Mladìjovice jsou té� 
názvem katastrálního území. V pøípadì zájmu nás neváhejte kontaktovat.  
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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, 16083 m
2

, Èejetice, 
okres Strakonice 

Celková cena:  402.000 Kè  

Adresa: Èejetice, okres Strakonice  

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

   

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

 Adresa   Èejetice, okres Strakonice   Plocha pozemku 

(m2)  
 16083  

 Cena   402 000 Kè   Souèasné vyu�ití   zemìdìlská 
pùda  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji soubor zemìdìlských pozemkù v blízkosti obce Èejetice -okres 

Strakonice. Pùda o celkové výmìøe 16 083 m2 je v katastru nemovitostí vedena jako 
orná pùda a její vìt�inová èást je vedena v LPISu - mo�nost dotace. Jedna z parcel je 
obhospodaøována s nájemním vztahem do prosince 2023. Na pozemky je zaji�tìn 
pøístup po obecní komunikaci. Èejetice jsou té� názvem katastrálního území. V pøípadì 
zájmu nás neváhejte kontaktovat.  
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4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  



33 

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 8280 m
2

, Makarov, 

Pracejovice, okres Strakonice 

Celková cena:  220.420 Kè  

Adresa: Makarov, Pracejovice, okres 

Strakonice  

 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   Makarov, Pracejovice, okres Strakonice   Èíslo øízení   v-533/2019  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 220 420 Kè   Plocha pozemku 

(m2)  
 8280  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 30.01.2019   Souèasné vyu�ití   zemìdìlská 
pùda  

Slovní popis 

 Exkluzivnì nabízíme k prodeji zemìdìlskou pùdu o celkové výmìøe 8280 m2. V�e 
vedeno jako orná pùda. Pozemek se nachází v katastrálním území Pracejovice, LV 277, 
p.è. 973. Fotografie jsou pouze ilustrativní.  
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4. Fotodokumentace  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 10022 m
2

, Lazny, 

Stra�ín, okres Klatovy 

Celková cena:  260.572 Kè  

Adresa: Lazny, Stra�ín, okres Klatovy  
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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   Lazny, Stra�ín, okres Klatovy   Èíslo øízení   v-7267/2018  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 260 572 Kè   Plocha pozemku 

(m2)  
 10022  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 13.11.2018   Souèasné vyu�ití   zemìdìlská 
pùda  

Slovní popis 

 Exkluzivnì nabízíme k prodeji zemìdìlskou pùdu o výmìøe 10.022 m2. Vedeno jako 
orná pùda (8451m2) a trvalý travní porost (1571m2). Pozemky se nacházejí v 
katastrálním území Stra�ín u Su�ice, LV 287 - p.è. 762, 770, 775, 776. Fotografie jsou 
pouze ilustrativní.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 8166 m
2

, Vlachovo 

Bøezí, okres Prachatice 

Celková cena:  245.000 Kè  

Adresa: Vlachovo Bøezí, okres Prachatice  
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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) 

 Adresa   Vlachovo Bøezí, okres Prachatice   Plocha pozemku 

(m2)  
 8166  

 Cena   245 000 Kè   Souèasné vyu�ití   trvalý travní 
porost  

Slovní popis 

 Nabízíme vám k prodeji louku o rozloze 8.166 m2 ve Vlachovì Bøezí. Vyu�ití louky je 
pro pastvu a chov ovcí nebo koní. Doporuèujeme.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   
 



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 123197174-28769-191018102546, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.

Vstup v listinné podobě se skládá z 38 listů (stránek textu).

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: 

Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. dne 18.10.2019

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

123197174-28769-191018102546


