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ZNALECKÝ POSUDEK 

o cenì nemovitých vìcí 

è. 11991-1769/2020 

 

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

 

Úèel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro 
potøeby exekuèního øízení è.j.: 124 EX 17479/12. 

 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Pod Vinohrady 78/106, Popùvky, okres Brno-
venkov 

 

Prohlídka pøedmìtu ocenìní 
provedena dne: 

19.08.2020 

 

Zpracováno ke dni: 19.08.2020 

 

Zhotovitel: XP invest, s.r.o., Mgr. Tomá� Dole�al 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: kontakt@xpinvest.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 11 stran textu vèetnì titulního listu a 17 stran pøíloh. 
Objednateli se pøedává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 07.09.2020 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k rodinnému domu 
è.p. 78 vè. pøíslu�enství a pozemkùm parc. è. 1481, 1482, 1483/1 v katastrálním území 
Popùvky u Brna, obec Popùvky, okres Brno-venkov. 

2. Základní informace 

Název pøedmìtu ocenìní: Rodinný dùm è.p. 78, obec Popùvky 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Pod Vinohrady 78/106, Popùvky, okres Brno-venkov 

Kraj: Jihomoravský kraj 

Okres: Brno-venkov 

Obec: Popùvky 

Ulice: Pod Vinohrady 

Katastrální území: Popùvky u Brna 

3. Prohlídka a zamìøení 

Prohlídka spoleènì se zamìøením nemovitosti byla provedena dne 19.08.2020.  

Povinná paní Jitka Jobánková, trvale bytem Pod Vinohrady 78/106, 66441, Popùvky, se 
pøes písemnou výzvu místního �etøení nezúèastnila. Stavba rodinného domu tak nebyla 
zpøístupnìna a ohledání probìhlo pouze z veøejnì dostupných prostor. Stavební 
dokumentace nebyla pøedlo�ena. Popis stavby je zalo�en pouze na externím ohledání 
nemovitosti. Kompletní stav a vybavení domu tedy není zcela známo a získané 
informace nebo rozmìry tak v�dy nemusí zcela odrá�et skuteènost, jeliko� mohou být 
zalo�eny pouze na odborném posouzení zhotovitele znaleckého posudku. Pro ocenìní 
byly pou�ity informace získané pøi místním �etøení, informace z katastru nemovitostí, 
satelitních snímkù a dal�ích veøejnì dostupných zdrojù. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

- výpis z katastru nemovitostí ze dne 14.07.2020 
- výpisy z elektronické formy katastru nemovitostí ze dne 02.09.2020 
- snímek katastrální mapy 
- místní �etøení ze dne 19.08.2020 
- poøízená fotodokumentace 
- realitní inzerce 
- vlastní databáze realizovaných prodejù a nabízených nemovitostí 
- kupní smlouvy k realizovaným prodejùm podobných nemovitostí 
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5. Vlastnické a evidenèní údaje 

Vlastnické právo: Podíl: 

Èechoviè Du�an, è. ev. 409, 66441 Popùvky 1/3 

Èechoviè Rudolf, Dlouhá 137, 69125 Vranovice 1/3 

Jobánková Jitka, Pod Vinohrady 78/106, 66441 Popùvky 1/3 

Nemovitosti: 

Rodinný dùm è.p. 78 vè. pøíslu�enství a pozemky parc. è. 1481, 1482, 1483/1 
v katastrálním území Popùvky u Brna, obec Popùvky, okres Brno-venkov. 

6. Dokumentace a skuteènost 

Dokumentace nebyla pøedlo�ena. 

7. Celkový popis nemovitosti 

Oceòovaný rodinný dùm je postaven jako koncový øadový objekt a má jedno nadzemní 
podla�í. Dùm patrnì není podsklepený, je zde pùda a patrnì nemá vybudované obytné 
podkroví. Stáøí rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadované stáøí 
domu je 80 a více let. Stavba nevykazuje známky významné údr�by ani rozsáhlej�ích 
úprav. Pravdìpodobnì je témìø v pùvodním stavu. Vnitøní vybavení a konstrukèní 
øe�ení není známo. Stavba vykazuje známky po�kození � zdivo je místy vlhké, jsou 
patrné praskliny, omítka místy opadaná. Pøedpokládá se, �e stavba je urèena spí�e 
k celkové rekonstrukci. 

Základy jsou patrnì smí�ené, konstrukce objektu je patrnì zdìná, mo�nost smí�eného 
zdiva (pálená cihla, nepálená cihla, kámen). Støecha je sedlová, ve dvorní èásti pultová, 
støe�ní krytina je tvoøena pálenou ta�kou a klempíøské prvky jsou pozinkované. Vnìj�í 
omítky jsou vápenocementové. Jsou zde zdvojená døevìná okna. Obytné prostory jsou 
orientovány na jihovýchod, jihozápad.  

Odhadovaná podlahová plocha domu èiní asi 65 m2. 

Zavedení a funkènost pøípojek in�enýrských sítí nemohla být ovìøena. Dùm je 
pravdìpodobnì pøipojen na elektøinu a vodovod. Pøed domem se nachází studna. 

Na pozemcích o celkové výmìøe 1280 m2 se mimo stavby rodinného domu nachází 
vedlej�í stavba pøistavená k domu v jeho SV èásti, dále se na pozemku nacházejí trvalé 
porosty. Pøedzahrádka je oplocena pletivem do ocelových rámù na betonové 
podezdívce, do dvora je plechový plot s vjezdovou bránou. Samotný pozemek je 
sva�itý.  

K objektu lze pøijet bez problému po zpevnìné obecní cestì. Parkovací mo�nosti jsou na 
vlastním pozemku. Dùm je situovaný na severním okraji obce a charakter okolí 
odpovídá rezidenènì - rekreaèní zónì. Obèanská vybavenost je v obci omezená � 
obchody, �kola � ostatní v dojezdové vzdálenosti v Brnì.  
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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 lesù a luk. Je zde zanedbatelné nebezpeèí 
výskytu záplav. 

V místì je zastávka autobusových pøímìstských i dálkových spojù. 

Oceòované nemovitosti nejsou zatí�eny vìcnými bøemeny. 

8. Metoda ocenìní 

Pro úèely stanovení obvyklé ceny k datu ocenìní 19.08.2020 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. 

 

Rodinný dùm è.p. 78, obec Popùvky 

Rodinný dùm è.p. 78 v ulici Pod Vinohrady, obec Popùvky 

  

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

K5 - dal�í 
vlastnosti 

  

Oceòovaný 
objekt 

Pod Vinohrady, Popùvky, okres Brno-
venkov 

65 m
2
, 

Pøízemní 
Pøed 
rekonstrukcí 1280 m

2 vedlej�í stavba 

  

1 Za Bránou, Neslovice, okres Brno-
venkov 

85 m
2
, 

Pøízemní Dobrý 923 m
2 dílna, prùjezd 

2 �atèany, okres Brno-venkov 90 m
2
, 

Pøízemní 
Pøed 
rekonstrukcí 453 m

2 - 

3 Kanice, okres Brno-venkov 70 m
2
, 

Pøízemní �patný 705 m
2 vedlej�í stavba 

4 Pod Sirotkem, Radostice, okres Brno-
venkov 

100 m
2
, 

Pøízemní 
Pøed 
rekonstrukcí 1741 m

2 vedlej�í stavba 

5 Starý Lískovec, Brno, okres Brno-
mìsto 

85 m
2
, 

Pøízemní Dobrý 933 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 25.882,35 
Kè 0.9 23.294,12 

Kè 0.96 0.96 1.05 0.87 1.00 1.01 0.8503 27.395,17 Kè 

2 25.555,56 
Kè Nepou�it 25.555,56 

Kè 0.95 0.95 1.00 0.71 0.98 0.98 0.6154 41.526,74 Kè 

3 35.602,64 
Kè Nepou�it 35.602,64 

Kè 0.96 0.99 0.95 0.80 1.00 1.03 0.7440 47.853,02 Kè 

4 23.000,00 
Kè Nepou�it 23.000,00 

Kè 0.96 0.93 1.00 1.08 1.00 0.99 0.9546 24.093,86 Kè 

5 29.400,00 
Kè Nepou�it 29.400,00 

Kè 1.03 0.96 1.10 0.88 0.98 0.99 0.9286 31.660,57 Kè 

    
Celkem prùmìr 34.505,87 Kè 

Minimum 24.093,86 Kè 

Maximum 47.853,02 Kè 

Smìrodatná odchylka - s 9.931,10 Kè 

Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 24.574,77 Kè 

Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 44.436,97 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 

34.505,87 Kè/m2 

* 

______________65,00 m2 

= 2.242.882 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

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

Rodinný dùm è.p. 78 v ulici Pod Vinohrady, obec Popùvky 

  

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

K5 - dal�í 
vlastnosti 

  

Oceòovaný 
objekt 

Pod Vinohrady, Popùvky, okres Brno-
venkov 

65 m
2
, 

Pøízemní 
Pøed 
rekonstrukcí 1280 m

2 vedlej�í stavba 

  

1 Za Bránou, Neslovice, okres Brno-
venkov 

85 m
2
, 

Pøízemní Dobrý 923 m
2 dílna, prùjezd 

2 �atèany, okres Brno-venkov 90 m
2
, 

Pøízemní 
Pøed 
rekonstrukcí 453 m

2 - 

3 Kanice, okres Brno-venkov 70 m
2
, 

Pøízemní �patný 705 m
2 vedlej�í stavba 

4 Pod Sirotkem, Radostice, okres Brno-
venkov 

100 m
2
, 

Pøízemní 
Pøed 
rekonstrukcí 1741 m

2 vedlej�í stavba 

5 Starý Lískovec, Brno, okres Brno-
mìsto 

85 m
2
, 

Pøízemní Dobrý 933 m
2 - 

Výpoèet relace dle èl. 8 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 25.882,35 0,90 23.294,12 
2 25.555,56 - 25.555,56 
3 35.602,64 - 35.602,64 
4 23.000,00 - 23.000,00 
5 29.400,00 - 29.400,00 
  
Maximální hodnota 35.602,64 (pøípad è.3) 
Minimální hodnota 23.000,00 (pøípad è.4) 
Relace min vs. max hodnoty 1,5479 OK 
Aritmetický prùmìr 27.370,46  
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II. a) Výpoèet dle metodiky UZSVM (Postupy pøi oceòování majetku státu) 

Rodinný dùm è.p. 78 v ulici Pod Vinohrady, obec Popùvky 

  

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

K5 - dal�í 
vlastnosti 

Váha 
srovnání 

  

Oceòovaný 
objekt 

Pod Vinohrady, Popùvky, 
okres Brno-venkov 

65 m
2
, 

Pøízemní 
Pøed 
rekonstrukcí 1280 m

2 vedlej�í stavba X 

  

1 Za Bránou, Neslovice, okres 
Brno-venkov 

85 m
2
, 

Pøízemní Dobrý 923 m
2 dílna, prùjezd 1 

2 �atèany, okres Brno-venkov 90 m
2
, 

Pøízemní 
Pøed 
rekonstrukcí 453 m

2 - 2 

3 Kanice, okres Brno-venkov 70 m
2
, 

Pøízemní �patný 705 m
2 vedlej�í stavba 3 

4 Pod Sirotkem, Radostice, okres 
Brno-venkov 

100 m
2
, 

Pøízemní 
Pøed 
rekonstrukcí 1741 m

2 vedlej�í stavba 2 

5 Starý Lískovec, Brno, okres 
Brno-mìsto 

85 m
2
, 

Pøízemní Dobrý 933 m
2 - 3 

Výpoèet základní ceny 

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

1 25.882,35 0,90 23.294,12 1 23.294,12 
2 25.555,56 - 25.555,56 2 51.111,12 
3 35.602,64 - 35.602,64 3 106.807,92 
4 23.000,00 - 23.000,00 2 46.000,00 
5 29.400,00 - 29.400,00 3 88.200,00 
  
  
Mezisouèet 11 315.413,16 
Celkem  28.673,92 

Základní cena: 28.673,92 Kè/m2 

Úprava ceny dle èl. 8 odst. 4 a 5: 

28.673,92 * 1,1000 = 31.541,31 Kè/m2 

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

31.541,31 Kè/m2 

______________* 65,00 m2 

= 2.050.185,15 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

2.050.000,-- Kè 
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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 25.882 0,90 23.294,12 
2 25.556 - 25.555,56 
3 35.603 - 35.602,64 
4 23.000 - 23.000,00 
5 29.400 - 29.400,00 
  
  
Støední hodnota 27.370,46 
Medián 25.555,56 
Rozdíl max-min 12.602,64 
Minimum 23.000,00 
Maximum 35.602,64 

Rozdìlení èetnosti 

Tøídy Èetnost Pravdìpodobnost 
23.000 a� 26.151 3 0.6 
26.151 a� 29.301 0 0 
29.301 a� 32.452 1 0.2 
32.452 a� 35.603 1 0.2 

 

 

Výsledná cena dle metodiky MFÈR je stanovena v rozsahu: 

od 23.000,00 Kè/m2do 26.150,65 Kè/m2 

______________* 65,00 m2 

od 1.495.000,00 Kè do 1.699.792,25 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

od 1.500.000,-- Kè do 1.700.000,-- Kè 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

26.151

a�

23.000

29.301

a�

26.151

32.452

a�

29.301

35.603

a�

32.452

Èetnost

Èetnost
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C. REKAPITULACE: 

I. Výsledek dle srovnávací metody 

2.240.000,-- Kè 

II. a) Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

2.050.000,-- Kè 

II. b) Výsledek dle metodiky MFÈR 

od 1.500.000,-- Kè do 1.700.000,-- Kè 
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ZÁVÌR: 

Na základì vý�e uvedených zji�tìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám 
polohy nemovitostí, kdy neuva�ujeme zástavní práva, exekuèní naøízení váznoucí na 
nemovitosti a ani jiné mimoøádné okolnosti stanovujeme obvyklou cenu celku 
pøedmìtného majetku na 

2.150.000,- Kè 

Slovy: Dvamilionyjednostopadesáttisíc korun 

 

Pøedmìtem znaleckého posudku je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na vý�e 
uvedených nemovitých vìcech. V takovém pøípadì je nutné zohlednit výraznì ni��í 
tr�ní atraktivitu z dùvodu ocenìní minoritního podílu na rezidenèní stavbì a 
pøilehlém pozemku. Cenu redukujeme na základì pøedchozího tvrzení o 30%. 
Obvyklou cenu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pøedmìtném 
nemovitém majetku stanovujeme v daném místì a èase po zaokrouhlení na 

500.000,- Kè 

Slovy: Pìtsettisíc korun 

 

Vypracoval: 

XP invest, s.r.o., Mgr. Tomá� Dole�al 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: kontakt@xpinvest.cz 

V Praze, dne 07.09.2020 

 

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 11991-1769/2020 znaleckého 
deníku. 
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E. Pøílohy 

Výpis z katastru nemovitostí 
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Vyobrazení v katastrální mapì 
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Poøízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 85 m
2
, Za 

Bránou, Neslovice, okres Brno-venkov 

Celková cena:  2.200.000 Kè  

Adresa: Za Bránou, Neslovice, okres 
Brno-venkov  

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

   

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

 Adresa   Za Bránou, Neslovice, okres Brno-venkov   Stav objektu   Dobrý  
 Cena   2 200 000 Kè   Zastavìná plocha 

(m2)  
 198  

 Poznámka k cenì   2 200 000 Kè za nemovitost   Plocha u�itná   85  
 Provize   + provize RK   Podlahová plocha   85  
 Konstrukce budovy   Smí�ená   Plocha pøidru�eného 

pozemku  
 923  

 Typ domu   Pøízemní    
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Slovní popis 

 Okr Brno-venkov, Neslovice. Prodej koncového øadového RD 1+1 se zahradou, 
dvorem, dílnou a sklepem. Sítì: plynová pøípojka, obecní voda, obecní kanalizace, 
elektøina 230/400 V. Celková výmìra 923 m2.   Dispozice domu: pokoj s kuchyní a 
jídelnou 26 m2, chodba 24 m2, koupelna 5 m2, WC 3 m2, komora, dílna, sklep, prùjezd 
do dvora, technická budova. Dùm je vystavìn roku cca 1940 ze smí�eného zdiva, je po 
èásteèné rekonstrukci, bez izolace proti zemní vlhkosti, støecha sedlová. Sítì: pøípojka 
obecní kanalizace, voda obecní, vlastní studna, plynová pøípojka pøed domem, elektøina 
230/400 V. Vytápìní domu je v souèasné dobì øe�eno krbovými kamny, okno v pokoji 
je plastové, ostatní okna dvojitá døevìná, vstupní dveøe do domu plastové, podlahy 
pokryté dla�bou.   Dùm je vhodný k rekonstrukci nebo pro pøestavbu na vìt�í dùm. Z 
domu je vstup do technické budovy, která je vystavìna z cihel Ytong. Na budovu 
navazuje oplocená udr�ovaná zahrada, jsou zde vzrostlé stromy a záhonky. Uzavøený 
dvùr skýtá dostatek soukromí.   Dùm se nachází témìø na konci obce pøi hlavní 
komunikaci. Z obce Neslovice je velmi dobrá dostupnost do Brna 22 km, Ivanèice 5 
km, IDS. Obec má po�tu, mateøskou a základní �kolu, restauraci, obchod. Prùkaz 
energetické nároènosti budovy: G Skupina energetické nároènosti mù�e být zmìnìna po 
pøepracování prùkazu. U na�í spoleènosti je mo�né vyu�ít slu�eb odhadce a konzultace 
s poradcem zdarma, který Vám nezávaznì poradí v oblasti hypoteèních úvìrù, 
stavebních spoøení, podnikatelských úvìrù a v�ech forem poji�tìní.  

 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, 90 m
2
, �atèany, 

okres Brno-venkov 

Celková cena:  2.300.000 Kè  

Adresa: �atèany, okres Brno-venkov  

 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 a v kupní smlouvì)) 

 Adresa   �atèany, okres Brno-venkov   Typ domu   Pøízemní  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 2 300 000 Kè   Stav objektu   Pøed 
rekonstrukcí  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 19.12.2019   Zastavìná plocha 
(m2)  

 136  

 Èíslo øízení   V-4459/2020-703   Plocha u�itná   90  
 Poznámka k cenì   2 300 000 Kè za nemovitost   Podlahová plocha   90  
 Konstrukce budovy   Smí�ená   Plocha pøidru�eného 

pozemku  
 453  

Slovní popis 

 Okres Brno - venkov, �atèany. Prodej rodinného domu se zahradou. Dùm je napojen na 
elektøinu, obecní vodovod, kanalizaci, plynová pøípojka pøed domem. Dùm je urèen k 
rekonstrukci. Rodinný dùm je vystavìn ze smí�eného zdiva (pøeva�uje cihla), sedlová 
støecha je pokryta pálenou ta�kou, uvnitø domu je zapoèatá rekonstrukce. Ze zadní 
obytné místnosti je vstup do oplocené zahrady. V obci je èásteèná obèanská vybavenost, 
obecní úøad, mateøská a základní �kola, knihovna, dìtské høi�tì, potraviny. Výborná 
dostupnost do centra Brna 16 km. Prùkaz energetické nároènosti budovy: G Skupina 
energetické nároènosti mù�e být zmìnìna po pøepracování prùkazu. U na�í spoleènosti 
je mo�né vyu�ít slu�eb odhadce a konzultace s poradcem zdarma, který Vám nezávaznì 
poradí v oblasti hypoteèních úvìrù, stavebních spoøení, podnikatelských úvìrù a v�ech 
forem poji�tìní.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 70 m
2
, Kanice, 

okres Brno-venkov 

Celková cena:  2.492.185 Kè  

Adresa: Kanice, okres Brno-venkov  

 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 a v kupní smlouvì)) 

 Adresa   Kanice, okres Brno-venkov   Poèet nadzemních 
podla�í  

 1  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 2 492 185 Kè   Stav objektu   �patný  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 22.05.2020   Zastavìná plocha 
(m2)  

 406  

 Èíslo øízení   V-8988/2020-703   Plocha u�itná   70  
 Poznámka k cenì   2 350 000 Kè za nemovitost, + provize RK, 

vèetnì právního servisu  
 Plocha pøidru�eného 
pozemku  

 705  

 Konstrukce budovy   Smí�ená   Umístìní objektu   Klidná èást 
obce  

 Typ domu   Pøízemní    

Slovní popis 

 Dovolujeme si Vám nabídnout k prodeji stavební pozemek se stávajícím RD v obci 
Kanice. Rodinný dùm je v pùvodním stavu, bez rekonstrukce neobyvatelný. Je tvoøen 
hlavní budovou s pìkným klenutým sklípkem a pøístavbami. Parcela je z èásti rovinatá, 
z èásti sva�itá. Celková plocha pozemku je 705m2, z toho zastavìná plocha èiní 406 
m2. Parcela díky své poloze a ulièní �íøi více jak 15 metrù nabízí mo�nost výstavby 
zajímavého domu i s parkováním pro více aut. Na parcele je nyní zavedena elektøina, 
veøejný vodovod, kanalizace i plyn. Velkou výhodou je i vlastní studna. Jedná se o 
pozemek v lukrativní lokalitì obklopené lesy a pøírodou, která je zároveò velmi dobøe 
dostupná do Brna (pravidelné autobusové spoje IDS s navazujícím vlakovým spojením 
v Bílovicích nad Svitavou). Z obèanské vybavenosti je k dispozici �kola, �kolka, obchod 
se smí�eným zbo�ím, restaurace, obecní úøad, po�ta, knihovna, høi�tì, lékaø, ve vedlej�í 
obci tenisové kurty a koupali�tì. Klíèe v RK. Majitel si vyhrazuje právo vybrat 
kupujícího na základì jím zvolených kritérií. Pro více informací a nezávaznou prohlídku 
kontaktujte makléøku Galinu Suchánkovou.  

 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, 100 m
2
, Pod 

Sirotkem, Radostice, okres Brno-venkov 

Celková cena:  2.300.000 Kè  

Adresa: Pod Sirotkem, Radostice, okres 
Brno-venkov  
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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   Pod Sirotkem, Radostice, okres Brno-
venkov  

 Stav objektu   Pøed 
rekonstrukcí  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 2 300 000 Kè   Zastavìná plocha 
(m2)  

 145  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 14.01.2020   Plocha u�itná   120  

 Èíslo øízení   V-1172/2020-703   Podlahová plocha   100  
 Poznámka k cenì   2 670 000 Kè za nemovitost, + provize RK   Plocha pøidru�eného 

pozemku  
 1741  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Elektøina   230V  
 Typ domu   Pøízemní   Voda   Místní zdroj  
 Poèet nadzemních 
podla�í  

 1   Umístìní objektu   Klidná èást 
obce  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji rodinný dùm 4+1 v obci Radostice s pøedzahrádkou, dvorem a 
velkou zahradou. Celková plocha pozemku èiní 1741 m2 z toho zastavìná plocha má 
rozmìr 145 m2. Dùm je napojen na rozvod elektøiny a má vlastní studnu. V pøilehlé 
ulici vede obecní kanalizace, vodovod, plyn a vedení internetu, na které je dùm tøeba 
napojit. Èást zahrady u domu je oplocená, vìt�í pak otevøená a nyní vyu�ívána jako sad. 
Ze sadu je mo�no vstoupit pøímo do lesa obklopujícího místní fotbalového høi�tì. Dùm 
je urèen ke kompletní rekonstrukci. Obec Radostice nabízí klidné bydlení s dostupností 
do Brna cca 15 km. Financovat lze hypoteèním úvìrem, se kterým Vám rádi poradíme. 
Doporuèuji prohlídku.  
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 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 85 m
2
, Starý 

Lískovec, Brno, okres Brno-mìsto 

Celková cena:  2.499.000 Kè  

Adresa: Starý Lískovec, Brno, okres 
Brno-mìsto  

 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   Starý Lískovec, Brno, okres Brno-mìsto   Typ domu   Pøízemní  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 2 499 000 Kè   Stav objektu   Dobrý  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 29.05.2020   Plocha u�itná   85  

 Èíslo øízení   V-9685/2020-702   Plocha pøidru�eného 
pozemku  

 933  

 Poznámka k cenì   3 490 000 Kè za nemovitost, + provize RK, 
vèetnì právního servisu  

 Elektøina   230V  

 Konstrukce budovy   Cihlová    

Slovní popis 

 Hledáte bydlení v pøírodì a pøitom s dostupností v�ech mìstských vymo�eností, tak 
právì pro vás máme tuto zajímavou nabídku. Jedná se o samostatnì stojící dùm s è.p. v 
oblasti zahrad mezi dálnicí a �eleznièní tratí, kde stojí jen nìkolik rodinných domù a 
ostatní pozemky jsou vyu�ívány pouze k rekreaci. Vstupní chodbou se dostaneme do 
dvou samostatných pokojù a dále pak do koupelny se sprchovým koutem a toaletou. 
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Kuchynì je orientovaná do zahrady. Pøímo z obytného prostoru je vstup na pùdu, o 
kterou lze zvý�it obytný prostor. Dùm je podsklepený, vzhledem k tomu, �e dùm 
kopíruje terén je tento prostor v podstatì pøízemí. Za domem je rozlehlá zahrada s 
mnoha stromy, kterou lze vyu�ít jak k relaxaci, tak i jako zahradu u�itnou.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
 


