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ZNALECKÝ POSUDEK
číslo 1984/14/2021

NEMOVITÁ VĚC: Garáž, spoluvl. podíl id. 1/3 garáže bez čp. na pozemku jiného vlastníka p.č.
115/11 v k.ú. Břevnov a obci Praha, zapsané na LV č. 2544, vedené u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Katastrální údaje : Kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Břevnov
Adresa: Bělohorská, 110 00 Praha

OBJEDNATEL: Exekutorský úřad Prachatice, Mgr. Kamil Košina
Adresa: Zdíkov 79, 384 73 Stachy

ZHOTOVITEL: Ing. Michal Danielis
Adresa: Pražská 88, 541 01 Trutnov
IČ: 13531140 telefon: 499732407 e-mail: mdanielis@volny.cz

ÚČEL OCENĚNÍ: Odhad obvyklé ceny k exekučními řízení č.j. 040 EX 4442/15-122 (ocenění 
stávajícího stavu)

OBVYKLÁ CENA
spoluvl. podíl id. 1/3

79 000 Kč

Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti.
Stav ke dni: 23.3.2021 Datum místního šetření: 23.3.2021
Za přítomnosti: znalce
Počet stran: 26 stran Počet příloh: 17 Počet vyhotovení: 1, vyhotovení číslo: 1

V Trutnově, dne 26.3.2021

 



ZADÁNÍ

Znalecký úkol
Ocenění  je  provedeno  "cenou  obvyklou"  ve  smyslu  definice  uvedené  v  §  2,  odst.  1  zákona
č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

Úkolem je stanovit obvyklou cenu 
I. spoluvl. podíl id. 1/3 nemovité věci povinného a jejich příslušenství
II. movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedené nemovité věci 
III. práv a závad s nemovitou věcí spojených

Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou.
Obvyklou cenou 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  trhu se  rozumějí  například  stav  tísně  prodávajícího  nebo kupujícího,
důsledky přírodních či jiných kalamit.
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby 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.

Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které
mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu.
Na této zásadě je vypracováno toto ocenění.

Pro  stanovení  obvyklé  ceny  bude  použito  metody  porovnávací  (k  jejímu  zjištění  bude  použito
rovněž  komparace  metody  nákladové  a  srovnávací.  Výnosová  metoda  použita  nebude,  protože
oceňovaný  majetek  je  užíván  vlastníkem,  není  tedy  generován  výnos  odpovídající  místně
obvyklému nájemnému).

Tento znalecký posudek vyjadřuje odborný názor na obvyklou cenu výše uvedeného majetku, jako
by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Znalecký posudek byl zpracován k technickému stavu a
právním  skutečnostem,  platným  ke  dni  místního  šetření.  Zpracovateli  znaleckého  posudku  je
známo, že znalecký posudek má sloužit jako podklad pro účely exekučního řízení. 

Zpracovateli  znaleckého  posudku naopak  není  známo nic  o  tom,  že  by  znalecký posudek měl
zároveň sloužit i pro jiný účel jako např. ocenění nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti,
stanovení nominální hodnoty zajišťovacího instrumentu úvěru, stanovení nákladu majetkové daně
nebo pro jiný, výše nespecifikovaný účel.
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VÝČET PODKLADŮ

Základní pojmy a metody ocenění
Ocenění nemovitosti je prováděno pro účel exekučního řízení (odhad obvyklé ceny). 
Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi
základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích.

Stručná charakteristika těchto metod:
- metoda nákladového ohodnocení (věcná)
  Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení
přiměřeného  stáří  a  skutečnému  stavu  (časová  cena,  vystihující  reálný,  technický  stav  v  čase
hodnocení).
- metoda výnosová (příjmová)
  Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou
užitkovosti.
- metoda srovnávací (tržní, statistická)
  V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí.

Pro stanovení obvyklé ceny bude použito metody porovnávací.

Přehled podkladů
1. Výpis z KN, LV č. 2544
2. Kopie  KM a PM pořízená dálkovým přístupem
3. Zákon č. 151/1997 Sb v platném znění
4. Skutečnosti zjištěné při místním šetření konaném dne 23.3.2021. Povinný Růčka Petr byl
řádně obeslán doručeným dopisem s pozvánkou k k místnímu šetření, se vrátila zpoět. K místnímu
šetření byli pozváni i spoluvlastníci nemovité věci. Vlastník byl řádně obeslán, ale nedostavil se,
spoluvlastník poskytl však fotodokumentace interiéru garáže, dle které je možné s jistotou a bez
obtíží zjistit obvyklou cenu i bez vnitřní prohlídky.
5. Územně plánovací dokumentace
6. Fotodokumentace pořízená znalcem
7. Databáze nemovitostí, realitní inzerce, webové servery, www.risy.cz, wikipedia
8. Usnesení o ustanovení znalce č.j. 040 EX 4442/15-122
9. Povodňová zpráva www.cap.cz
10. Cenové údaje www.cuzk.cz

Odborná literatura:
Bradáč, A. a kol. Věcná břemena od A o Z, Linde, Praha, 2009
Chapness, P. Schválené Evropské standardy pro oceňování majetku, s.l.
Ort, P. Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, Leges, Praha 2013
Ort, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha 2007
Ort, P. Cvičení z oceňování nemovitostí - díl I, BIVŠ, Praha, 2007
Ort, P. Analýza realitního trhu, BIVŠ, Praha 2008
Ort, P. Oceňování nemovitostí a cenové mapy, Dashofer, Praha 2008
Ort, P. Cenové mapy České republiky 2/2015, Dashofer, Praha 2015
Ort, P. Nemovitý majetek obcí, jeho evidence a oceňování, Veřejná správa 2/2010
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NÁLEZ

Místopis
Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie. Leží
mírně  na  sever  od  středu Čech  na  řece  Vltavě,  uvnitř  Středočeského  kraje,  jehož  je  správním
centrem,  ale  jako samostatný  kraj  není  jeho  součástí.  Je  sídlem velké  části  státních  institucí  a
množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, parlament, vláda, ústřední státní
orgány a jeden ze dvou vrchních soudů. Mimoto je Praha sídlem řady dalších úřadů, jak ústředních,
tak i územních samosprávných celků; sídlí zde též ústředí většiny politických stran a centrály téměř
všech církví, náboženských a dalších sdružení s celorepublikovou působností registrovaných v ČR.

Břevnov je městská čtvrť a katastrální území Prahy, náležející téměř celé k městské části Praha 6,
ale nepatrnou částí (krátký úsek ulice Spiritka u stejnojmenné usedlosti) zasahující i do městské
části Praha 5. Břevnov sousedí s následujícími pražskými katastrálními územími: na severozápadě s
Libocí, na severu s Veleslavínem, na severovýchodě se Střešovicemi, na východě s Hradčany, na
jihu se Smíchovem a Motolem a na západě s Řepy a Ruzyní. Na území Břevnova pramení potok
Brusnice. Část Břevnova je právě tímto potokem zformována a Brusnici vděčí Břevnov za svůj
poměrně členitý reliéf. Nejnižší nadmořská výška Břevnova je v místě, kde Brusnice opouští území
Břevnova. Naopak nejvyšším místem Břevnova je Malý Břevnov s nadmořskou výškou přibližně
383 m. V současné době je v Břevnově evidováno 148 ulic. 47,2 % obyvatel je mužů, 52,8 % žen.
89,5 % obyvatel je starší 15 let. Na území Břevnova se nachází stanice metra A Petřiny. Dalšími
stanicemi  metra,  které  mají  význam  pro  obsluhu  Břevnova,  jsou  Hradčanská,  Malostranská  a
Dejvická na lince A. V Břevnově jezdí tramvajové linky 1, 2, 22, 23, 25, 96 a 97. Hlavní trasy
tramvají  vedou  ulicemi  Na  Petřinách  (konečná  zastávka  Sídliště  Petřiny,  linky  1,  2  a  96)  a
Bělohorská  (konečné zastávky Královka,  Vypich,  Bílá  Hora,  linky  22,  23,  25  a  97).  Hlavními
ulicemi jsou Patočkova, Bělohorská a Na Petřinách.

Typ pozemku: ý zast. plocha ¨ ostatní plocha ¨ orná půda
¨ trvalé travní porosty ý zahrada ¨ jiný

Využití pozemků: ¨ RD ¨ byty ¨ rekr.objektý garáže ¨ jiné
Okolí: ý bytová zóna ¨ průmyslová zóna ¨ nákupní zóna

¨ ostatní
Přípojky: ¨ / ¨ voda ¨ / ¨ kanalizace ¨ / ¨ plyn

veř. / vl. ý / ¨ elektro ¨ telefon
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): ý MHD ¨ železnice ý autobus
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): ý dálnice/silnice I. tř. ý silnice II.,III.tř. 
Poloha v obci: okrajová část - smíšená zástavba
Přístup k pozemku: ý zpevněná komunikace ¨ nezpevněná komunikace

Přístup přes pozemky:
115/3 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha

1

Celkový popis
Nemovitá věc - stavba vnitřní garáže je situovaný v okolní smíšené zástavbě převážně staveb pro
bydlení.  Je situována ve vnitrobloku staveb bytových domů, v blízkosti  Břevnovského kláštera,
zeleně a občanské vybavenosti - úřady, školy, obchody, služby, lékárny, pošta, nemocnice. S velmi
dobrou  dopravní  obslužností,  dochozí  vzdálenosti  jsou  autobusové  a  trolejbusové  zastávky.
Oceňovaná nemovitá věc se nachází v ulici Bělohorská, přístupná z veřejně zpevněné komunikace
p.č. 115/3 ve vlastnictví obce. Území je plně zainvestované, stavba garáže je napojená na rozvody
elektra.
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Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: 
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
ANO Stavba je na pozemcích jiného vlastníka
Komentář: Stavba garáže bez čp. je na pozemku p.č. 115/11 ve vlastnictví obce.

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: 
NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území
ANO Poloha nemovité věci v chráněném území
NE Povodňová zóna 1 - zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně / záplavy
Komentář: Způsob ochrany nemovitosti
ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Věcná břemena a obdobná zatížení: 
ANO Exekuce
Komentář: LV č. 2544 - stavba garáže
Vlastnické právo
Belisová Šárka PhDr., Jugoslávských partyzánů 678/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 1/3
Hönigová Marie, Bělohorská 1705/140, Břevnov, 16900 Praha 6 1/3
Růčka Petr, nám. Svobody 18, Vodňany I, 38901 Vodňany 1/3

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Omezení vl. práva
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Nařízení exekuce - Růčka Petr
Zahájení exekuce - Růčka Petr

LV č. 2156 - pozemek p.č. 115/11
Vlastnické právo
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Změna výměr obnovou operátu

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní 
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.03.2021 10:00.

Ostatní rizika: nejsou
NE Nemovitá věc není pronajímána
Komentář: Nebyla předložena nájemní smlouva, předpokládá se, že garáž užívají vlastníci.
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ZNALECKÝ POSUDEK

Výpočet věcné hodnoty stavby

Garáž bez čp.

Věcná hodnota dle THU   
Oceňovaná stavba je řadová, vnitřní, přízemní, nepodsklepená, zastřešená plochou střechou, bez
možnosti  zřízení  podkroví.  Stavba  je  zděná  s  vápennou  omítkou,  postavená  na  betonových
základech,  bez  oken,  střešní  krytina  z  falcovaného  plechu,  vrata  plechová  otvíravá.  Dle
předloženého  fotodokumentace  se  vnitřní  omítky  předpokládají  vápenné,  v  části  poškozené,  s
montovanými dřevěnými policemi, podlahy betonové, do stavby je zavedeno elektro.

Stáří stavby se předpokládá cca. 35-40 let a nachází se ve stavu se zanedbanou údržbou.

Užitná plocha
Název Užitná plocha
1. NP

Výčet místností: plocha koef užitná plocha
užitná plocha 16,00 m2 1,00 16,00 m2

16,00 m2

16,00 m2

Zastavěné plochy a výšky podlaží
Název Zastavěná plocha [m2] výška
1. NP 17,00 2,30 m

17,00 m2

Obestavěný prostor
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)

Typ Název Obestavěný prostor [m3]
NP v.s. (17)*(2,30+0,3) = 44,20

Obestavěný prostor - celkem: 44,20 m3

Konstrukce Popis
1. Základy betonové pásy
2. Obvodové stěny zděné tl. 30 cm
3. Stropy železobetonové
4. Krov plochý
5. Krytina pozinkovaný plech
6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech
7. Úpravy povrchů vápenné omítky, v části poškozené
8. Dveře chybí
9. Okna chybí
10. Vrata plechová otevíraná
11. Podlahy betonové
12. Elektroinstalace světelná
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Jednotková cena 4 500 Kč/m3

Množství 44,20 m3

Reprodukční cena 198 900 Kč

Konstrukce Obj. podíl.
[%]

Standardní
cena [Kč]

Upravená cena
[Kč]

Upravený obj.
podíl [%]

1. Základy 6,20 12 332 12 332 6,47
2. Obvodové stěny 30,10 59 869 59 869 31,39
3. Stropy 26,20 52 112 52 112 27,32
4. Krov 0,00 0 0 0,00
5. Krytina 5,70 11 337 11 337 5,94
6. Klempířské konstrukce 2,90 5 768 5 768 3,02
7. Úpravy povrchů 4,80 9 547 9 547 5,01
8. Dveře 2,70 5 370 0 0,00
9. Okna 1,40 2 785 0 0,00
10. Vrata 6,80 13 525 13 525 7,09
11. Podlahy 7,20 14 321 14 321 7,51
12. Elektroinstalace 6,00 11 934 11 934 6,26
Upravená reprodukční cena 190 745 Kč
Množství 44,20 m3

Základní upravená jedn. cena (JC) 4 316 Kč/m3

Ocenění
Zastavěná plocha (ZP) [m2] 17
Užitná plocha (UP) [m2] 16
Obestavěný prostor (OP) [m3] 44,20
Základní upravená jedn. cena (JC) [Kč/m3] 4 316
Rozestavěnost % 100,00
Upravená cena (RC) [Kč/m3] 4 316
Reprodukční hodnota (RC * OP) [Kč] 190 767
Stáří roků 38
Další životnost roků 42
Opotřebení % 47,50
Věcná hodnota (VH) [Kč] 100 153
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Výpočet porovnávací hodnoty

Komparativní metoda

Oceňovaná nemovitá věc
Za objektivní tržní hodnotu pokládám a důraz kladu na cenu zjištěnou porovnávací metodou, která
vychází z porovnání s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými stavbami garáží, užívané jako
zahrada, na základě inzerovaných, resp.realizovaných cen, upravených s uplatněním korekce jednak
realitní nabídky, tak technickými a ekonomickými nedostatky, případně existenci příslušenství. 

Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými,
k datu ocenění volně prodávanými nemovitosti. Jelikož specifická kritéria nelze aplikovat na jiné
subjekty,  zjistí  se  obvyklá  cena  přiměřeným  koeficientem  prodejnosti  v daném  místě  a  čase
v závislosti na prodejní ceně, či diskontované nabídkové ceně za obdobný typ nemovitosti 

– řadová garáž na pozemku jiného vlastníka, situovaná ve velmi dobré lokalitě, v blízkosti občanské
vybavenosti,  s  velmi  dobrou  dopravní  dostupností  a  obslužností,  přístupná  ze  zpevněné
komunikace.

Užitná plocha: 16,00 m2

Obestavěný prostor: 44,20 m3

Zastavěná plocha: 17,00 m2

Srovnatelné nemovité věci:

Název: Garáž bez pozemku
Lokalita: Praha 6 - Břevnov
Popis: Řadová garáž 20 m2 na Praze 6 Břevnov, v ulici Radimova (nad registrem vozidel -

bývalý  Renault).  Do  garáže  příjezd  z  hlavní  ulice.  Garáž  má  dvojí  jištění.  Bez
elektrické energie. Stojí na 2 pronajatých pozemcích. Suchá, dá se používat také
jako sklad. 

Užitná plocha: 20,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny 0,90

K2 Velikosti objektu 1,00
K3 Poloha 1,00

K4 Provedení a vybavení 1,05
K5 Celkový stav 0,90

K6 Vliv pozemku 1,00
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

  
Zdroj: www.sreality.cz

Cena [Kč] Užitná plocha
[m2]

Jedn. cena
Kč/m2

Celkový koef.
KC

Upravená j. cena
[Kč/m2]

400 000 20,00 20 000 0,85 17 000

Název: Garáž bez pozemku - stejná lokalita
Lokalita: Břevno
Popis: Garáž  na  pozemku  p.č.  115/4  ve  vlastnictví  obce,  zobchodovaná  v  řízení  V-

77886/2019-101
Užitná plocha: 16,00 m2
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Použité koeficienty:

K1 Redukce pramene ceny 1,00
K2 Velikosti objektu 1,00

K3 Poloha 1,00
K4 Provedení a vybavení 1,00

K5 Celkový stav 1,00
K6 Vliv pozemku 1,00

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

Zdroj: www.cuzk.cz

Cena [Kč] Užitná plocha
[m2]

Jedn. cena
Kč/m2

Celkový koef.
KC

Upravená j. cena
[Kč/m2]

280 000 16,00 17 500 1,00 17 500

Název: Garáž bez pozemku - stejná lokalita
Lokalita: Břevno
Popis: Garáž  na  pozemku  p.č.  441/5  ve  vlastnictví  obce,  zobchodovaná  v  řízení  V-

67095/2020-101
Užitná plocha: 17,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny 1,00

K2 Velikosti objektu 1,00
K3 Poloha 1,00

K4 Provedení a vybavení 1,00
K5 Celkový stav 1,00

K6 Vliv pozemku 1,00
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

Zdroj: www.cuzk.cz

Cena [Kč] Užitná plocha
[m2]

Jedn. cena
Kč/m2

Celkový koef.
KC

Upravená j. cena
[Kč/m2]

254 000 17,00 14 941 1,00 14 941

Název: Garáž bez pozemku - stejná lokalita
Lokalita: Břevno
Popis: Garáž  na  pozemku  p.č.  630/19  ve  vlastnictví  obce,  zobchodovaná  v  řízení  V-

76826/2020-101
Užitná plocha: 19,00 m2

Použité koeficienty:

K1 Redukce pramene ceny 1,00
K2 Velikosti objektu 1,00

K3 Poloha 1,00
K4 Provedení a vybavení 1,00

K5 Celkový stav 1,00
K6 Vliv pozemku 1,00

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

Zdroj: www.cuzk.cz

Cena [Kč] Užitná plocha
[m2]

Jedn. cena
Kč/m2

Celkový koef.
KC

Upravená j. cena
[Kč/m2]

180 000 19,00 9 474 1,00 9 474
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Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty:

Realizované ceny a nabídkové ceny se pohybují v intervalu od 9 000 - 18 000,- Kč/m2 započitatelné
plochy - indikovaná hodnota je stanovena kvalifikovaným odhadem při střední úrovni intervalu

Minimální jednotková porovnávací cena 9 474 Kč/m2

Průměrná jednotková porovnávací cena 14 729 Kč/m2

Maximální jednotková porovnávací cena 17 500 Kč/m2

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy
Průměrná jednotková cena 14 729 Kč/m2

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 16,00 m2

Výsledná porovnávací hodnota 235 664 Kč
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ODŮVODNĚNÍ

Porovnávací hodnota 235 664 Kč
Věcná hodnota 100 153 Kč

Komentář ke stanovení výsledné ceny
Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním, ve smyslu definice uvedené v § 2, odst.
1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku).

Po  nemovitostech  uvedeného  typu,  obdobné  velikosti  a  zainvestovanosti,  resp.  zjištěnému
technickému a právnímu stavu t.j. podíl id. 1/3 řadové zděné garáže, situované v dobré lokalitě
Prahy, část Břevnov, v okolí staveb pro bydlení, s dostupnou občanskou vybaveností, s velmi
dobrou dopravní dostupností  a obslužností,  postavené na pozemku obce,  v dané lokalitě je
poptávka vyrovnaná s nabídkou.

S přihlédnutím ke všem faktům jsem názoru,  že  podíl  na nemovité  věci  je  za  navrženou
porovnávací cenu obchodovatelný.

Výpočet :
Předběžná  hodnota dle srovnání 235 664,-Kč
spoluvl. podíl id. 1/3 78 555,-Kč

Návrh tržní hodnoty dle výpočtu srovnávací hodnoty -na nemovitostech zapsaných na LV č.
2544; zaokrouhleno
- podíl id. 1/3 nemovité věci a její příslušenství  79 000,-Kč
- movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedené nemovité věci 0,-Kč
- práv a závad s nemovitou věcí spojených 0,-Kč

Obvyklá cena  spoluvl. podíl id. 1/3

79 000 Kč 
slovy: Sedmdesátdevěttisíc Kč
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ZÁVĚR

Na  základě  získaných  informací,  popsaných  parametrů,  místního  šetření,  výsledků  získaných
použitím  porovnávací  metody,  se  zohledněním  rizikových  faktorů  navrhuji  tržní  hodnotu
nemovitostí - spoluvl. podíl id. 1/3 garáže bez čp. na pozemku jiného vlastníka p.č. 115/11 v
k.ú. Břevnov a obci Praha, zapsané na LV č. 2544, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha ; se zohledněním práv a závad 

ve výši 
79 000,-Kč

Takto určená výsledná cena je podkladem pro stanovení nejnižšího podání v dražbě podle § 336e
o.s.ř. 

Je zpracováno v souladu s definicí "obvyklé ceny" uvedené v § 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), která je citována v
Úvodu.

Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku (§ 127a zákona č.
218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

SEZNAM PŘÍLOH

Přílohy počet stran A4 příloze
Výpis z katastru nemovitostí pro LV 7
Snímek z katastrální mapy 1
Fotodokumentace nemovitosti 2
Mapa oblasti 1
Usnesení o ustanovení znalce 2
Pozvánka 1
Cenové údaje www.cuzk.cz 3

ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. června 2008, pod 
č.j. Spr. 568/2008 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1984/14/2021 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Z20210023.

V Trutnově 26.3.2021
Ing. Michal Danielis
Pražská 88
541 01 Trutnov
telefon: 499732407
e-mail: mdanielis@volny.cz
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