URČENÍ TRŽNÍ HODNOTY
číslo položky: 852-06/2022-T

o určení tržní hodnoty nemovitých věcí, st.p.č. 81/1 se stavbou hasičské zbrojnice bez čp/če, p.p.č.
92/5 a venkovních úprav, vše v obci Staré Sedlo, k.ú. Staré Sedlo u Tachova, okres Tachov,
Plzeňský kraj.

Zhotovitel:
Adresa:
IČ: 128 64 307

Zadavatel:
Adresa:

Bc. Jan Pour
Nahý Újezdec 105
348 15 Chodský Újezd
telefon: 777623079

e-mail: info@odhady-pour.cz

Obec Staré Sedlo, IČO: 00260151
Staré Sedlo 60
348 02 Bor

TRŽNÍ HODNOTA

Počet stran: 15 a 4 strany příloh

1 066 707,- Kč

(bez DPH)

Počet vyhotovení: 2

Vyhotovení číslo:
Podle stavu ke dni: 02.06.2022

Vyhotoveno: V Nahém Újezdci 22.6.2022

ZADÁNÍ
Účel ocenění
Určení tržní hodnoty (ocenění) nemovitých věcí za účelem smluvního převodu.

Základní pojmy a metody ocenění
Ocenění podle cenového předpisu
Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF č. 441/2013 Sb. v
aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku.
Obvyklá cena (tržní hodnota, obecná cena)
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která
by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné
nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují
všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných
okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
Mimořádnými okolnostmi se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky
přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné
nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní
hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.
Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tržní hodnota - "odhadovaná
částka, za kterou by měl být majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi
dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci
jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku."
Stanovení tržní hodnoty
Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných
ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihujíc současnou hodnotu majetku. Ta je velmi
proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního
hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob
stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje.
Pro odhad tržní hodnoty se používají tyto oceňovací metody:
Metoda věcné hodnoty
Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena věci snížená o přiměřené opotřebení odpovídající
opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou
by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu
opotřebení.
Metoda výnosová
Tato metoda je založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relativního rizika investice".
Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě
uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovité věci.
Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací)
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Metoda je založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými, jejichž ceny byly v
nedávné minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak
hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku.

NÁLEZ
Místopis
Obec Staré Sedlo se nachází v okrese Tachov, kraj Plzeňský. Leží zhruba 7 km jihovýchodně od
Boru. Obec má 3 části: Darmyšl, Racov a Staré Sedlo.
DOPRAVA
Obcí prochází silnice III/2005. Je zde zajištěna pravidelná autobusová doprava.
SOUČASNOST OBCE
V obci funguje sbor dobrovolných hasičů, který přispívá ke kulturnímu životu pořádáním
společenských akcí jako např. dětský nebo sportovní den. V červenci se zde také koná pouť.
STATISTICKÉ ÚDAJE
ZUJ: 561193, počet částí: 3, katastrální výměra: 2361 ha, počet obyvatel: 245, z toho v produkt.
věku: 179, průměrný věk: 45 let.
Zdravotnické zařízení: ne, policie: ne, škola: ne, vodovod: ano, plynofikace: ne, kanalizace (ČOV):
ano.

Adresa
Katastrální údaje :
Adresa nemovité věci:

kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Staré Sedlo, k.ú. Staré Sedlo u
Tachova
Staré Sedlo, 348 02 Staré Sedlo

Vlastnické a evidenční údaje
Obec Staré Sedlo, RČ/IČO: 00260151, č. p. 60, 348 02 Staré Sedlo, LV: 1, podíl 1 / 1

Podklady
- informace z katastru nemovitostí o stavbě a pozemcích ze dne 8.6.2022, LV č. 1
- snímek mapy katastru nemovitostí
- fyzická prohlídka nemovitosti provedená odhadcem dne 2.6.2022, spojená s měřením a
soupisem podkladů pro ocenění
- závazné informace, poskytnuté objednatelem posudku
- fotodokumentace
- internet
- DIN 277,
- územní plán obce Staré Sedlo
- informace realitních kanceláří,
- informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích
- technické řešení systému INEM
- databáze VALUO,
- metodický pokyn pro tržní oceňování majetku - ČKOM,
- publikace „ Teorie oceňování nemovitostí ” autora Prof. Ing. Alberta Bradáče DrSc. a kol., vydané
v roce 2004,
- zákon č. 151/1997 Sb. v platném znění o oceňování majetku,
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- vyhláška MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.
ve znění vyhl. č. 424/2021 Sb.

Prohlídka a zaměření
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 02.06.2022 za přítomnosti zástupce objednatele
ocenění.

Situace
 zast. plocha
 ostatní plocha
 orná půda
 trvalé travní porosty
 zahrada
 jiný
Využití pozemků:  RD
 byty
 rekr.objekt  garáže
 jiné
Okolí:
 bytová zóna
 průmyslová zóna
 nákupní zóna
 ostatní
Přípojky:
 /  voda  /  kanalizace
 /  plyn
veř. / vl.
 /  elektro  telefon
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD
 železnice
 autobus
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  dálnice/silnice I. tř.
 silnice II.,III.tř.
Poloha v obci:
okrajová část - ostatní
Přístup k pozemku  zpevněná komunikace
 nezpevněná komunikace
Typ pozemku:

Přístup přes pozemky
2113

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň,
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov,
32600 Plzeň

Rizika
Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou
NE
Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí
NE
Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc)
NE
Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací
NE
Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace
Komentář: bez rizik
Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou
NE
Nemovitá věc není situována v záplavovém území
NE
Povodňová zóna 1 - zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně / záplavy
Komentář: bez rizik
Ostatní rizika:
NE
Nemovitá věc není pronajímána
ANO
Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem
Komentář: horší stavebně technický stav

Dokumentace a skutečnost
K oceňovaným nemovitostem není k dispozici žádná dokumentace. Ocenění je provedeno podle
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skutečností, zjištěných znalcem na místě samém dne 2.6.2022 s použitím závazných informací,
poskytnutých objednatelem ocenění.

Celkový popis nemovité věci
Předmětem ocenění je st.p.č. 81/1 se stavbou hasičské zbrojnice bez čp/če a p.p.č. 92/5.
Budova hasičské zbrojnice je zděná nepodsklepená stavba s jedním nadzemními podlažím s
využitým podkrovím se sedlovou střechou. V katastru nemovitostí je budova vedena jako jiná
stavba bez čp/če. Budova slouží jako hasičská zbrojnice SDH Staré Sedlo, v přízemí objektu je
garáž, dílna, sklad a zázemí, v podkroví pak společenská místnost s příslušenstvím. Přístup do
podkroví je po ocelovém schodišti vně budovy u jižního štítu.
Technický popis budovy je uveden v tabulce vybavením pro výpočet koeficientu K4.
Budova je sice udržovaná, ale celkový stav je jen podprůměrný a budova vyžaduje provedení
rekonstrukce.
Veškeré vnitřní instalace jsou funkční, budova je napojena na veřejný rozvod elektřiny a vody,
odkanalizování do jímky.
Součástí ocenění jsou i venkovní úpravy, přípojky inženýrských sítí, oplocení a zpevněné plochy.
Podle ÚPD obce Staré Sedlo se oceňované nemovitosti nacházejí v lokalitě SV - smíšené obytné
venkovské.
Stáří stavby nebylo přesně dokladováno, odhaduje se na 75 let.

Obsah
URČENÍ TRŽNÍ HODNOTY
Index trhu s nemovitými věcmi
Název znaku
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá
poptávce
2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku
3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná
území
4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu
záplav
7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce
8. Poloha obce: V ostatních případech
9. Občanská vybavenost obce: Minimální vybavenost (obchod nebo
služby – základní sortiment) nebo žádná

č.
II

Pi
0,00

V

0,00

II

0,00

II
II
IV

0,00
0,00
1,00

IV
VII
III

0,90
0,80
0,90

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy
č. 3 oceňovací vyhlášky:
5

Index trhu

IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +



Pi) = 0,648

i=1
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V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
5

Index trhu

IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +



Pi) = 1,000

i=1

Index polohy
Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Garáže
Název znaku
č.
1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním
I
celku
2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Stavby pro zemědělství a
V
ostatní neuvedené
3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce: Pozemek lze
I
napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí
4. Dopravní dostupnost: Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní III
dopravu
5. Parkovací možnosti: Výborné parkovací možnosti na pozemku
III
6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: II
Poloha bez vlivu na komerční využití
7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez vlivu na cenu.
II

Pi
0,80
0,00
0,00
0,03
0,02
0,00
0,00

7

Index polohy

IP = P1 * (1 +  Pi) = 0,840
i=2

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy
č. 3 oceňovací vyhlášky:
Koeficient pp = IT * IP = 0,544
V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
Koeficient pp = IT * IP = 0,840
Zjištění základní ceny stavebních pozemků pro k.ú. Staré Sedlo u Tachova
Základní zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 884,00 Kč/m2
Koeficienty obce
Název koeficientu
č.
O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel
V
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce
IV
O3. Poloha obce: V ostatních případech
VI
O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a
II
kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn
O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo
III
autobusová zastávka
O6. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (obchod nebo V
služby – základní sortiment)
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Pi
0,50
0,60
0,80
0,85
0,90
0,85

Základní zjištěná cena stavebního pozemku:
ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 138,00 Kč/m2

Výpočet hodnoty pozemků
Pozemky v k.ú. Staré Sedlo
Předmětem ocenění jsou pozemky ve funkčním celku :
- st.p.č. 81/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m2, parcela je zcela zastavěna objektem
hasičské zbrojnice,
- p.p.č. 92/5 - trvalý travní porost o výměře 210 m2, sousedící se st.p. a stavbou.
Obec Staré Sedlo nemá cenovou mapu pozemků, ocenění je provedeno podle §4, odst. 1 vyhlášky.
Ocenění
Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000
Index polohy pozemku IP = 0,840
Index omezujících vlivů pozemku
Název znaku
1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 %
včetně - ostatní orientace
3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky
4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a
ochranné pásmo
5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez vlivu na cenu.

č.
II
IV

Pi
0,00
0,00

III
I

0,00
0,00

I
II

0,00
0,00
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Index omezujících vlivů

IO = 1 +

 Pi = 1,000
i=1

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 1,000 * 0,840 = 0,840
Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny
odvozené
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků
Zákl. cena
Zatřídění
Index Koef.
[Kč/m2]
§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek
§ 4 odst. 1
138,0,840
Typ
§ 4 odst. 1

Název

zastavěná plocha a
nádvoří
§ 4 odst. 1
trvalý travní porost
Stavební pozemky celkem

Parcelní
číslo
81/1
92/5
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Výměra
Jedn. cena
2
[m ]
[Kč/m2]
129
115,92
210
339

115,92

Upr. cena
[Kč/m2]
115,92
Cena
[Kč]
14 953,68
24 343,20
39 296,88

Pozemky v k.ú. Staré Sedlo - zjištěná cena celkem

=

39 296,88 Kč

Výpočet věcné hodnoty stavby
Budova hasičské zbrojnice bez čp/če
Budova hasičské zbrojnice na st.p.č. 81/1 o zastavěné ploše 129,0 m2.
V přízemí budovy se nachází garáž, sklad, šatna a sociální zařízení, v podkroví chodba, společenská
místnost a sklad.
Vybavení budovy je standardní až podstandardní, vytápění lokální, ohřev TUV el. boilerem.
Všechny konstrukce jsou pospány v tabulce vybavení.
Stáří stavby nezjištěno, odhaduje se na 75 let. Stavba vyžaduje rekonstrukci. Další životnost
stanovena na 35 let, opotřebení stanoveno lineárně.
Zatřídění pro potřeby ocenění
Garáž § 15:
Svislá nosná konstrukce:
Podsklepení:
Podkroví:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

typ A
zděná nebo železobetonová
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny
1.nadz. podlaží
má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz.
podlaží
1274

Zastavěné plochy a výšky podlaží
Název
1.NP - přízemí
Podkroví

Zastavěná plocha [m2]
výška
129,00
3,20 m
129,00
3,20 m
258,00 m2

Obestavěný prostor
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)
Typ Název
NP vrchní stavba
129,0*5,18 =
Z zastřešení
129,0*3,50/2 =
Obestavěný prostor - celkem:
Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)
Konstrukce
Provedení
1. Základy
2. Obvodové stěny
3. Stropy
4. Krov
5. Krytina
6. Klempířské konstrukce
7. Úpravy povrchů

základové pásy
zděné tl. 15-30 cm
rovný podhled
dřevěný
AZC šablony
žlaby a svody z pozinku
omítky
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Obestavěný prostor [m3]
668,22
225,75
893,97 m3

Hodnocení
standardu
S
S
S
S
S
S
S

Část
[%]
100
100
100
100
100
100
100

8. Dveře
9. Okna
9. Okna
10. Vrata
11. Podlahy
12. Elektroinstalace
13. ZTI
14. Vytápění

dřevěné
jednoduchá sklobetonová
zdvojená plastová
plechová
betonové
světelná a motorová
vodovod a kanalizace
lokální

S
S
N
S
S
S
A
A

Výpočet koeficientu K4
Konstrukce, vybavení

Obj. podíl
Část
Koef.
[%]
[%]
1. Základy
S
6,00
100
1,00
2. Obvodové stěny
S
28,90
100
1,00
3. Stropy
S
19,10
100
1,00
4. Krov
S
10,00
100
1,00
5. Krytina
S
6,80
100
1,00
6. Klempířské konstrukce
S
1,90
100
1,00
7. Úpravy povrchů
S
5,10
100
1,00
8. Dveře
S
2,30
100
1,00
9. Okna
S
1,30
50
1,00
9. Okna
N
1,30
50
1,54
10. Vrata
S
6,00
100
1,00
11. Podlahy
S
6,80
100
1,00
12. Elektroinstalace
S
5,80
100
1,00
13. ZTI
A
2,40
100
1,00
cenový podíl přidané konstrukce = CK / (OP * ZC * K podkroví * K5 * Ki)
65 000,00 / (893,97 * 1 375,- * 1,1200 * 0,8000 * 2,4590) = 2,40
14. Vytápění
A
2,22
100
1,00
cenový podíl přidané konstrukce = CK / (OP * ZC * K podkroví * K5 * Ki)
60 000,00 / (893,97 * 1 375,- * 1,1200 * 0,8000 * 2,4590) = 2,22
Součet upravených objemových podílů
Koeficient vybavení K4:

Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 13) [Kč/m3]:
Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 13):
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP):
Základní cena upravená
[Kč/m3]
Plná cena:

893,97 m3 * 3 180,05 Kč/m3

=
*
*
*
*
=
=

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 75 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 35 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 110 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 75 / 110 = 68,2 %
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100
50
50
100
100
100
100
100

Upravený
obj. podíl
6,00
28,90
19,10
10,00
6,80
1,90
5,10
2,30
0,65
1,00
6,00
6,80
5,80
2,40
2,22
104,97
1,0497

1 375,1,1200
1,0497
0,8000
2,4590
3 180,05
2 842 869,30 Kč

Koeficient opotřebení: (1- 68,2 % / 100)

*

Budova hasičské zbrojnice bez čp/če - zjištěná cena

=

0,318
904 032,44 Kč

Výpočet výnosové hodnoty
Výnosová hodnota
Ocenění je provedeno metodou simulovaného nájemného za pronajímatelné prostory. Podle údajů z
trhu nemovitostí se obvyklé nájemné z obdobných prostor pohybuje v rozmezí 50,- Kč - 260,Kč/m2/měsíc.
Pro výpočet se použijí tyto hodnoty :
hasičská zbrojnice - garáž, sklad - 50,- Kč/m2/měsíc (600,- Kč/m2/rok),
společenská místnost s přísl. v podkroví - 100,-Kč/m2/měsíc (1200,- Kč/m2/rok).
Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosů
č. plocha - účel

podlaží

1.Provozní prostory 1. NP - přízemí
2.Provozní prostory Podkroví
Celkový výnos za rok:

podlahová
plocha
[m2]
103
110

nájem

[Kč/m2/rok] [Kč/měsíc]
600
5 160
1 200
10 965

Výpočet hodnoty výnosovým způsobem
PP
RC

Podlahová plocha
Reprodukční cena
Výnosy (za rok)
Dosažitelné roční nájemné za m2

Nj

Dosažitelné hrubé roční nájemné
Nj * PP
Dosažitelné procento pronajímatelnosti
Upravené výnosy celkem
Nh
Náklady (za rok odhadem)
Daň z nemovitosti
Pojištění
1,00 % * RC
Opravy a údržba
1,50 % * RC
Správa nemovitosti
0,50 % * RC
Ostatní náklady
Náklady celkem
V
Čisté roční nájemné
N=Nh-V
Míra kapitalizace
Konstantní výnos po neomezenou dobu - věčná renta
Výnosová hodnota
Cv
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nájem

m2
Kč

Kč/(m2*ro
k)
Kč/rok
%
Kč/rok

nájem
[Kč/rok]
61 920
131 580
193 500
213
2 842 869
909
193 500
95 %
183 825

Kč/rok
0
Kč/rok
28 429
Kč/rok
42 643
Kč/rok
14 214
Kč/rok
0
Kč/rok
85 286
Kč/rok
98 539
%
8,28
Cv = N / i
Kč
1 190 085

REKAPITULACE
Věcná hodnota

943 329,- Kč

z toho hodnota pozemku

39 297,- Kč

Výnosová hodnota

1 190 085,- Kč

Vážený průměr (Naegeli, Bradáč)
váha vv = 1 + 10 * (CN - CV) / CV
(minimální váha je 1.0 a maximální 5.0)
CNaegeli = (CN + vv * CV) / CV

1,00
1 066 707,- Kč

Tržní hodnota
1 066 707,- Kč (bez DPH)
slovy: Jedenmilionšedesátšesttisícsedmsetsedm Kč

Komentář ke stanovení výsledné ceny
S ohledem na skutečnost, že se nepodařilo vyhledat porovnatelné nemovitosti pro stanovení
porovnávací hodnoty a obvyklé ceny, navrhuji tržní hodnotu oceňovaných nemovitostí s ohledem
na nákladové a výnosové ocenění na částku 1 066 707,- Kč.
Tuto částku je možné považovat za tržní hodnotu oceňovaných nemovitých věcí.

KONCESNÍ LISTINA
Koncesní listina, vydaná fyzické osobě Okresním úřadem v Tachově, Okresním živnostenským
úřadem dne 6.5.2002, č.j. 1243/02-OŽÚ 0, ev. č. 341000-11742-01, předmět podnikání Oceňování
majetku pro věci nemovité, koncesní listina vydána na dobu neurčitou.
V Nahém Újezdci 22.6.2022

Digitálně podepsal Bc. Jan Pour
Datum: 2022.06.24 13:13:31
+02'00'

RAZÍTKO A PODPIS
Bc. Jan Pour
Nahý Újezdec 105
348 15 Chodský Újezd

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.12.2.

PŘÍLOHY URČENÍ TRŽNÍ HODNOTY
č: 852-06/2022-T
počet stran A4 v příloze:
1
2
1

Povodňová mapa
Informace z katastru nemovitostí
Snímek mapy katastru
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Povodňová mapa společnosti Intermap Technologies, s.r.o.
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