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Zna|ecký posudek

o ceně obvykl é unemovitosti- rod. domuč.p.360 spříslušenstvím apozemkyP.Č.st

2712 v obci Kelč,katastálrrliúzemí Kelě-Nové Město, zapsarro na LV 1 047.

Účel posudku

Posudek objednal

Datum,ke kterému je provedeno oceně,lú

Datum místního šeťení

Posudek vypracoval

použita metoda

Tento zlnlecký posudek obsahuje celkem
vyhotoveních.

áištění ceny o b v y k l é pro potfuby dražby

BONA ELECTA- dražební a realitní společnost,
kancelář: Kopřivnice,Štefiánikova 1 163

25.10.20t7

20.10.2017

Ing. Jaroslav Hors§ý,znalec,
Smetanova 57 3 l7,V alŇské Meziříčí,
tel.: 571 621 592,608 411 959

metoda srovnávací

8 mm včetně příloh a předává se ve dvou
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1. Nález

Předmětem ocenění cenou obvyklou pro potřeby dražby je spoluvlastrrický podíl ve vyší%
z nemovitosti a to rod. domu č.p. 360 včetně venkovních úprav, vedlejší stavby /kůlny a
přísřešku/ a pozemku p.č.st. 27 12 o celkové výměře 4|7 m2, Tyto nemovitosti tvoří jeden
funkční celek,kteqi se napháaí v centrální časti města Kelče / s počtem obyvatel
2675l.Nejbližší větší město od Kelče je Valašské Meziříčí /s počtem obyvatel 22 449 l.
Dům se situován u silnice protínající zastavěné území města Kelče ve směru od centra
ináměstí/ směrem k městu Hranice.
Při výjezdu z kelečského náměstí přes ulici naproti prodejně Coop /viz. přílohaposudkrr/ je
situován svou kratší stěnou /štítovorr/ do ulice.Půdorys přízemního zděného pouze z menší
části podsklepeného domu je obdélník o celkové zastavěné ploše cca 93 m'.Na stavbu rod.
domu navazuje vedlejší stavba /kůlna + přístřešeV o zastavěné ploše 44 m2.

Rodinný dům byl dle získaných informací postaven v roce |935 atoto datum odpovídá
způsobu provedení a použitému materiálu na této jednoduché stavbě.Do objektu je zaveden
elektrický proud 230l380V, veřejný vodovod akanalizace a je možné napojení ze sítě
plynovodu ve městě.
Objekt je bez svislé a vodorovné ízolace proti zemní vlhkosti,si|azdiva obvodového pláště je
kombinace zdiva o síle 0,45 m a 0,30m.
Omítky vnitřní jsou provedena jako vápenné,venkovní fasáda je sříkaná a od ulice je fasáda
škrábaný břizolit.Okna v domě jsou původní kastlová dřevěná a pouze od ulice je okno
plastové.Podlahy dřevěné v pruběhu let užívaní byly vyměněrly zabetonovou mazaninu
s krytinou.Vnitřní dveře jsou dřevěné nejednotné kvallty a rozrrrěrů.Střecha domu je sedlová a
bezvytlžttípodkrovního prostoru k bydlení a je kryta původní cementovou taškou,která je za
hranicí své funkčnosti.Koupelna s WC je situována u předsíně domu a celková úroveň a
r,ybavení tohoto sociálního zařízent je na úrovní roku 1960.Za pokojen s oknem do ulice se

nacházi místnost kuchyně do které je vstup z předsíně. Z předsíně je vstup do za sebou se

nachézejicích pokojů,které mají okna do dvomí části pozemku.Tyto dvě místnosti mají
úroveň podlah oproti předsíni sníženou.
K otápění domu slouží 2x kamna na pevná paliva.Ohřev TUV je pomocí el. bojleru.Celkově
je dům zchátra|ý a celkově je před rekonstrukcí.
Na dům od zadni strany navazuje vedlejší nepodsklepená zdéná stavba /kůlna/ s pultovou
střechou krytou etemitoqýrní šablonami.Kůlna je vyzděna zdivem kombinace tvárnic a cihel
bez vnitřních omítek a stropr.r/.Kůlna má pouze vstupní dřevěné dveře zvenčí.Podlaha je
pouze dusaná zem a je zde zavedeno pouze osvětlení.Dle provedení stavby kůlny byla tato i
s navazujicím přístřeškem,kteqý je ve velmi špatném stavu postavena před 50-ti lety.Na
pozemkuokolo domu,kterymáplochu cca270 m2 se nenacházejižádné trvaléporostyaěást
tohoto pozemku v prostoru za vstupními dvoukŤídlovými dřevěnými vrátka od ulice je
zadláždénabetonoqimi z části popraskanými dlaždicemi /30x30 cm/.

V okolí oce'novaného rod. domu se nacházejí rodinné domy ruzného sttíří, ale v podstatě

lepším stavebně.technickém stavu, než je zde oceňovaný rod. dům.

Celá oceňovaná nemovitosti se nachází v památkově chráněném inemi města Kelče.
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Podklady pro ocenění:

-výsledky místního šeťení
-výpis z KN
-kopie katastr. mapy
-informace o nemovitosti od současného obyvatele oceňovaného domu
-podklady z archivu zna|ce o převodech obdobných nemovitostí ve srovnatelných místech a
srovnatelném ěase.

2. Posudek

Předmětemoceněnícenou obvyklou jespoluvlastnický podílvewši Yrznemovitosti
sestávající z rodinného domu ě.p. 360, vedl.stavby - kůlny s přístřeškem, venkovních
úprav/dvoukřídlová vrátka vchodová od ulice, zpevněná plocha u vrátek, přípojka elektřiny,
vody,kanalizacel,pozernku p.č.st.2712 o celkové výměře 4l7 íď l zěásti zastavěný domem
č.p. 360 azěásti vyržit jako dvorek u tohoto domu.

přednosti nemovitosti:

-nacháni se v centrální části města kelče
-vzhledem k umístění ve městě je případně vhodná i pro malou živnost lkteňvšak nebude
eko lo gicky zatéžov at oko líl
-příjezd k domu je po místní zpevněné komunikaci
-ve městě j e ZS,obchod,pošta,lékař,restaurace

Zápory nemovitosti:

-Nemovitosti je ve špatném stavu,prakticky před rekonstrukcí
-je zďe zvyšený hluk a prašnost od blízké komunikace
-nemovitosti je v památkově chraněném městském územi
-předmětem plánovaného převodu lnazákladé dražbyl je pouze spoluvl. podíl ve wši%
_město Kelě má relativně málo pracovních příležitostí a je nutno většinou zaptací dojíždět

Metoda komparace: byly zvoleny pro srovntíní tři vzorky A,B,C nemovitostí u kterych se
jednalo o rodinné domy samostatně stojící, ve stáří nad 80let, přízemní,zděné,všechny
obdobně vybavené, obdobné velikosti a srovnatelého stavebně-tech. stavu.Odlišnosti byly
pouze ve výměře pozemku okolo domů.
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Vzorek A:

Obec Špičky,okres Přerov, Poblíž města Hranice
íodinný dům č.p. 12, velikostně srormatelný pozemek,
ťi obytné místrrosti+ skladovací mísfirost,
removitost k prodeji nabizenace|ázacenu 460 000,- Kč

Vzorek B:

obec kelě, místní črást Lhota u kelče
rodinný dům č.p. 29,pozemek okolo domu větší
čtyři obymé místnosti
celá nemovitost převedenazaceml450 000,- Kč

Vzorek C:

Obec Branky
íodinný dům č.p. 2l0v centrální ěásti obce Branky,kteráje vyhledávanou lokalitou vzhledem
k blízkosti Valaš.Mezifiěí ,rovina!ý pozemek okolo domu větší,
dvě velké obytné místnosti
celá nemovitost převedenaza48O 000,- Kč

Porovnáním zvyše uveden;imi vzorky nemovitostí a s přihlédnutím na poněkud větší
pozemky v případě vzorku B a C na jedné sfianě a s přihlédnutím ke skutečnosti, že do dražby
půjde spoluvlastniclcý podíl ve výši Yz z oceňované nemovitosti, tíerá se nacházi
vparrátkově chrráněném území městaKelče navrhuji cenu o b v y k l o u za
spoluvlastnický podíl ve yýšÍY, zacenu

190 000,- Kč

Komentář ke stanovení qýsledné ceny:

Uíčení ceny nemá zacilzjišténí háú,obecné či jinak stanovené ceny nemovité věci,ale je
pouz€ podkladem pro stanovení nejnižšího podaní pro dražbu.To jakou má nemovitost
hodnotu,za nižmtĚe být skutečně převedena lprodéna/, se ukráže až v uskutečněné &ažbé.
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Rekapitulace

Spolrrvlastniclcý podíl ve výši Vz znemovitosti:

rcdirmého domu č.p. 360 spolu s vedlejší stavbou,
venkovními úpravami a pozemkem p.ě.st.27 D,
,š"ropryo naLV 1 047 oceněncenou obvyk 1 o u

l90 000,_ Kč

slovy:stodevadesáttisíc Kč

Ing.Jaroslav Hors§ý,znalec
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znaleckádoložka

7nďeekýposudek jsem podal jako znalec jmenoyaný kylským soudem v ostravě ze dne

n.1;1g96,čj. Spr. izlugopro zárkladníbbor ekonomika, odvětví ceny a odhady

removitostí a podniků.
Z""ř"ký porod.k je veden pod č. 1 111 _ 35l20l7 znaleckého deníku,

Znalďné účtuji dle přiložené tikvidace,



výprs z KATAsTRu NEMovrrosrí
prokazující stav evidovaný k datu 17.10.2C17 \a:15:C2

Vyhotoveno bezÚplatně dálkovým přístupem pro Účet: Dědické řízeni, č.j.: 15 D 633/2012 pro JtJDr.Lenka Chodurová
],r.res: CZO723 Vsetín
::=:.-,í: 664758 Ke]-ě-Nové Město
V kat. území jsou pozemky vedeny

-,--=-"=_l :x, jiný opravněný
i-;si;:,'cré právo

Latatoš liudovít, ě.p. 120,
La}atošová Božena, Zašovská
?5701 Valašské Meziříěí Ý

.]ťĚ:::.l-: icsr j
J- zeak-.l

í]be,-: 542989 Ketě
I_,ist vlastnictrlí : ]-O47

ve dvou ěíselných řadách (St,. = stawební parcela)
Identi f 1kátor

47oe2o/149
5056].2/293

75643 Kelě
776, Krásno nad Beěvou,

Pod1 j

t/2
1/2

9arrai =-;
§t_ 27/z

s-s;částí j e
S:aiŤa sto j i

Výněrl[n2] Druh pozemku
417 zastavěná plocha a

nádvoří
stavlra., Kelč, ě.p, 360,
na pazemku p.č.; St.

rod.dům
27 /.z

povjnncst k

69a exekuěnítro řádu
soudni exekutor Mgr. Jaloslav Homola
Parcela: St. 2l /z 2-7294/20!1-836

Způsol: využi ť.i Způsals ochrany
památkově chráněné
území

zástavního práva na nemovitosti O3O EX
09.08.2011. Právní moc ke dni 18.08.2011.

z-7294/2071-836
vzniku práva

lártavní právo exekutorské podle § 69a exekuěního řádu
rc wýŠi 20.943 Kě s příslušenetvim a nákJ.ady oprávněného, soudní exekutor Mgr. Marlinlbll

m[ CREDIT Czech, é.§.,
íli-ntská l2L6/46, Nové Město,
trtDoo Pratra 1, RČ/Iěo: 61850069

Parce]"a: §t. 27 /2

-::::á prává - p1e1 zápisu
Tezení vJastn.ickéht: piáva

irrněn i nra

Eástawní právo exekutořské podle §
?e výši 2O8,- Kě s příslušenstvím.

Dolxawní podnik města Brtla,a.§.,

É/rfu: 25508881
:s:lna Exekuční příkaz o zříza^í exekutorského

L4L54/07-58 (15 Nc 3355/2007-6') ze dne

* datu podle právní úpravy úěinné v době

iixa EÝekuění příkaz o zřízení exekutorského
OL244/L]--007 (15 EXE 'l74/20L1-'|) ze dne

řad: ř datu podle práwrí úpravy úěinné v době

rlří3p6! exekuce
roudni exekutor Mgr. Martin Tunkl

lrřizeaí exekuce
eodní exekutor Mgr. Jaroslav Homola

zástavního práva
24 .05.2011.

vzniku práva

z-l932/2013-836

nemovitosti 091l Ex

z-4390 /20L1-836

Lakatošová Božena, Zašowská 776, Krásno nad Beěvou,
75701 Valašské Meziříěi, RČ/IČo: 5a56a2/293

z_4265l2011-836
Ilsnesení soudu o nařízení exekuce 15 EXE 774/2a71--l Okresního soudu ve Vse!íně,
pob. Valašské Meziříěí ze dne 02.05.2011,, uloženo na prac. Valašské Meziříěí

z*4265/2oL1-836

|;a?cvitcst] jscll .., územním cb,,,aCu, ve kťerém L,vkanávé sajai: _sprári; kjijsiiu nemcvjtostj LrR
/žLas-ia.:i'řaJpr:l,..,,,3<l<ts.',F';L45tíéll':pla...<.ť
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