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Znalecký posudek

o ceně nemovitosti .- rodinného domu ě.p.42 s příslušenstvím a pozemky p.č.st. 90 a p.č. 149
lzahrada/ vše v obci a katastrálnimtnemí Branky, lzapsíno na LV 611l
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Llčel posuiJku

Posudek oLljednal

Datum,ke kterénru je provedeno ocenění

Datum místního šetření

Posudek vypracoval

zjištění cenv pro pořeby objednavatele

BO},iA ELECTA- dražební a realitní spoleěnost,
kancelář:Kopřiwice,Štefanikova l 1 63

Použitý oceňovací předpis

1.10.2a|7

3. t 0,20l 7

Ing. Jaroslav Florský,znalec,
Smetanova 57 3 17,Y alašské Meziříčí
tel.:57l 621 592,608 4l l 959

pro ocenění cenou administrativni:

zákon č. 151l97 Sb.,o oceňovriní majetku,
l,yhl.MF Čn e. 44112013 Sb. ve znoni pozdějších
úprav ioceňovací ryhl. s účinností. o d 1 .1 .2017l

pro ocenění cenou obvyklou:

užito metody porovnál,ací- porovnán ím dosaže-
ných cen při převodech, ev. údajů získaných z
nabídek realitního trhu u obdobných nemovitostí
ve srovnatelném místě a čase.

T'ento znalecký posudek obsahuje 8 listů a předává se ve dvou vyhotoveních,
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1. Nález

Oceňovaná nemovitosti a to rodinný dům spolu s pozemky a venkovními úpravami/přípojky
elekťiny,vody,kanalizace/ tvoří jeden funkční celek a tento se íacháu;i na okraji souvisle
zastavěného i;r:emí obce Branky /Branky sousedí s nyní samostatnou obcí Poličná,která
donedávna byla souěastí města Valašského Mezřtěi|.Obec Branky s počtem obyvatel 956.

Pozemek zastavěný domem a navazující pozemek zahrady je přístupný ze silnice spojující
Valašské Meziříčí ve směru do cenúa obce Branky.Je zde možné napojení na veškeré IS.V
sousedství se z jedné strany nacháneji samostatně stojící rod. domy se za}rradami a z druhé
shany pak větší zdénápůvodně zemědělskáusedlost s kůlnami a stodolami,nyní §rto jsou
opuštěné a zcela zchánalévčetně dříve obytného domu.
Terén s oceňovan;imi pozemky a domem je mírně svažitý ve směru od silnice k místrrímu
potoku.

Podklady pro ocenění:

-vYpis z KN
-kope mapy
-výsledky místního šefiení
-informace z Obecního úřadu Branky ve věci předmětné nemovitosti
-poznatky o převodech oMobných nemovitostí dosažených cenách
_přehled o cenách u obdobných nemovitostí z lokálního realitního trhu

2. Posudek

2.1 Ocenění cenou administativní

2.1.1 Ocenění pozemků -provedeno dle §3,§4

Pozemek p.č.st. 9O,výměra 321í:tÝ
Pozemek zahrady p.č. 149,výměra 38l m2

ZCIJ = ZCx I

I:Ir x Io x Ip

ZCr:934,_Kělm,

ZC : ZC, x 01 xO2 x Or x O+ x Os x Oo
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956 obyvatel 0,65

ostatní obce 0,60

obec kat. sousedí s kat.úz.Val,Meziříčí 1

veškeré FS 1

že].. zastávkaa autob. zastávk,a 0,95

' oběanská vybavenost minimální 0,85

ZC:294,14Kělff2
[r:

1

2
3

4
5

6

situace trhu
vlast. vztahy
změny
právní vztahy
ostatní neuvedené

naUiam odpovídá poptávce 0
0
0
0
0
1

il
v
tr
il
tr
IV

pozemek se stavbou
bez vlivu
bez vlivu
bez dalších vlivu
zanedbatelnériziko

Ir: 1x/1+0/: l
L:
1

2
3

4
5

6

geometr. tvar
svažitost
ztížené zakl.podm.
chráněné území
omezené tůívání

tvarbez vlivu na vnrátí 0
0
0
0
0
0

tr
IV
m
I
I
il

do lSoÁ,ost. orientace
nezližené
mimo
bezomezsni
bez dalšíchvlivůostatrd neuvedené

L: lt0:1

i arun stavby I rodinný dům-solo

2 zástavba I rezidenční

1,01
0,03

-0,01
0
-0,02
0,01

-0,04
0
0
-0,02
0

3 poloha
4 napojeníIS
5 obč. vybavenost II

6 dopravní dostupnost VII
7 osob. hromad. dopravall
8 komerční využití II
9 obyvatelstvo II

l0 nezaměstnanost I

okrajová ěast obce
mofuost na veškeré Is
částečně dostupná

po zpev.kom.,dobré parkovaní ía poz,

zastávkaod 201 - 1000 m

bez možnosti komerč. vyrržití
bezproblémové
mímě vyšší než je průměr v kraji

n
I

I: 1xlx0,960:0,960

bez dalších vlivů1l vlivy ostatní

b: lPl x lI - 0,05 /: 0,960
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ZCU : ZC x I : 294,14 x 0,960 : 282,37 Kč/m2

Ocenění pozemku p.č.st. 90:

CN : 321 x 282,37 : 90 640,77 Ké

CN po zaokrouhlení : 90 640,- Kč

Ocenění pozemku p.č. l49:

CN : 381 282,37 : l07 582,97 Kě

CN po zaokrouhlení : 107 580,- Kč

2.I.2 Ocenění rodinného domu č.p.42 včetně venkovních úprav /přípojka elekřiny,vody,
kanalízace

Ocenění provedeno dle §3S/porovnávací zp.ocenění, u staveb do 1l00 m' celkového obest.
prostoru /.

Dům je přízemní se šikmou sřechou,zděný s podsklepením do Yz zast. pl. 1.NP.V přízemí se
nachánejí dvě místnosti přístupné přes malou předsíň s vchodem zvenčí.Zapředsíní se nachází
malá komora.Přísfup do půdního prostoru je po žebříku.Objekt je bez sociálního
zaŤizení.Obvodové zdivo je smíšené zpáůených a nepálených cihel.Podezdívka a zdivo l.PP
je z lomového kamene ložené na hliněné pojivo.Krov je dřevěný a krytina je
eternitová.Podlahy v domě betonová mazanin4případně dlažba.Vytápění je možné topidly na
tuhá paliva /kamny,které nyní nejsorr/.Okna jsou dřevěná kastlová a hlavní vchodové dveře
jsou rovněž původní dřevěné plné.tnstalace elektřiny je nefunkční- nyní odpojeno.Objekt
tohoto rod. domu byl zbudován dle zpusobu výstavby před více než 100 lety a v pruběhu let
lůívénibyly provedeny pouze nezbytné úpraw v minimálním rozsahu.V posledních 4 letech
je objekt neobývan a v souěasnost zcela zdevastován.Ve zdivu jsou viditelné praskliny a
vzhledem ke skutečnému stavu je na uvážení zdatento objekt je vůbec vhodný k případné
rekonstrukci, či je vhodnější tento objekt zasanovat.

Výměry pro ocenění:

spodní část: /5,60 x7 x2,30l+ 16,10 x 0,60 x5,60l : l10,65 m3

1.NP: 5,50 x 13,10 x 2,80 : 201,74m3

zastřešení sedl. střechou:

5,50x13,10 x3,2012

CN: OPx ZCUx 11 x Ip

ZCU: ZC x I"

: 115,28 m3

obestavěný prostor celkem: 427,67 m'

ZC: I 639,-Kčlm3 obestavěného praostoru
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0 typ stavby
1 druh stavby
2 provedení obv.stěn
3 tloušťka stěn
4 podlaárost
5 napojení na sítě
6 způsobvytápění
7 základ.příslušenství
8 ostatní vybavení
9 venkovníúpravy
10 vedl.stavby
l l pozemky ve fi,rnk.cel.
12 kriterjinde neuvedené
13 st.-tech.stav

podsklepeno do Yz zast.pl. l.NP
samostatn;ý rod. dům
převážrě cihelné
45 cm
1,11,25/72,05:1,54

" elelctřina,voda,kanalizace
lolcílní kamna na tuhá paliva
bez základního příslušenství
bez da]šího vybavení
zanedbatelnéhorozsahu
bez vedlejších staveb
od 300 do 800 m'
těsné sousedství st. hosp. budov

I
m
ilI
n
n
Iv
I
I
I
I

II
II
il
v

A
0
0
0
0,0l
0,04

-0,08
_0,10

0
_0,05

0
0
-0,05
0,24stavba ve stavu 0,40 x 0,60:

s : 1 - 0,005 x 100 let : 0,50, ale nejnižší možná hodnota koeficientu je 0,60

Ir: l l -0,23l x0,24 : 0,185

Cenadomu CN: 427,67 x1639x0,185xlx0,960 : 124488,91 Kě
CN po zaokrouhlení : YY:]51_

2.1.3 Ocenění trvalých porostů vysázených v zahradé/přestfulé ovocné sbomy/-oceněno dle
§47

Celková pokryvná plocha činí l30 m'

CN
CN

porostů: l30 x 0,045 x282,37
po zaokrouhlení

: l 651,86 Kč::]:ujj*:
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2.2 Ocenění nemovitosti cenou o b vy k l o u

Rodinný dŮm č..p. 42 je samostaftrě stojící,částeěně podsklepený , s l.NP,se sedlovou
sfiechou abezvytňití podkrovního prostorou k bydlení.Stiří domu je více než 100leť
doklady-stavební plány se nedochovalyi.Objekt jebez sociálního zařizenia je celkově velmi
zchátralý-prakticky buď před celkovou rekonstrukcí,nebo případnou úplnou asanací a tím
získrání pozemku o qýměře cca700 m'ke stavbě nového objektu.
Při uŽití metody porovnávací pro ocenění cenou obvyklou užity údaje o skutečně dosažené
ceně při převodu obdobných nemovitostí ve srovnatelném místě a čase.
objekty pro srovnání byly voleny v nerlalekém městě kelči a obci Branlcy.
Tyto objekty byla obdobného staří , velikosti, cca oMobně velké pozemký u těchto staveb a
hlavně srovnatelného st.-tech.stavu lrovnéžznačně zdevastované/

lokalita kelč
Kelě
Branky

průměr z cen 310 000,- Kč

Konečnácena obvyklá u oceňované nemovitosti je nawžena ve qiši

310 000,- Kč

Komentiář ke stanovení qýsledné ceny: Určení ceny nemá za cíl zjišténí tržní,obecné či
jinak stanovené ceny nemovité věci,ale je pouze podkladem pro stanovení nejnižšího podání
v případné dražbě.To jakou má nemovitá věc hodnotu lcenul , za níž může být skutečně
prodána, se ukáže teprve až v samotné díažbé.

290 000,_ Kč
320 000,_ Kč
320 000,- Kč
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Rekapitulace

ll ocenění cenou adminishativní

LV 61 l:

Rodinný dům č.p.42 včebrě venk.úprav
Pozemek p.č.st. 90
Pozemek p.č.1 49 l zahradal
Trvalé poros§

I24 490,-Kč
90 640,- Kč

l07 580,- Kč
1 650,- Kč

324360,-Kč

konečnrá cena oceúované nemovitosti činí celkem ke dni ocenění
částku ve výši

324 360,-Ké

slovy:třistadvacetč§řitisícťistašedesát Kč

2l oceněnínemovitosti cenou o bvyk l o u

Rodinný dům č.p. 42 včetrě venk.úprav a pozemků p.č.st. 90 a p.č. 149 včetně
trvalých porostu oceněn konečnou cenou ve v}ši

310 000,- Kč

slovy:třistadesettisíc Kč

Ing.Jaroslav Horský
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itulace

ll ocenění cenou adminishativní

LV 61 1:

Rodinný dům č.p. 42 včetně venk.úprav
Pozemek p.č.st. 90
Pozemek p.č.l 49 l zahrada/
Trvalé poros§

I24 490,-Kč
90 640,- Kč

l07 580,- Kč
1 650,- Kč

324360,-Ké

konečná cena oceúované nemovitosti činí celkem ke dni ocenění
částku ve výši

j1195:':
slovy:řistadvacetč§řitisícťistašedesát Kč

2l ocenění nemovitosti cenou o bvyk l o u

Rodinný dům č.p. 42včeílrĚ venk.úprav a pozemků p.č.st. 90 a p.č. 149 včetně
trvalých porostů oceněn konečnou cenou ve qýši

3l0 000,- Kč

slovy:třistadesettisíc Kč

Ing.Jaroslav Horský,
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znaleckádoložra

Znalecký posudekjsempodaljako znalec jmenovaný lGajslcým soudem v Ostravě ze dne
27.12.1996,čj. Sr. 4nil90rro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady
nemovitostí apodniků-
Z,nalecký posudek je zry§ín podčíslem 1 106-3012017 znaleckého deníku.
Zltoileéné účtuji dle pňtožené likvidace.
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