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Popis

č. 3773/2013

o ceně nemovitostí – rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. 
st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013 
zapsány  v katastru  nemovitostí  pro  okres  Uherské  Hradiště, obec  a katastrální  území 
Březolupy na listu vlastnictví č. 158 pro vlastníka:
BTF Projekt, a.s., Opletalova 1535/4, 110 00 Praha-Nové Město, IČ 29035945

Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011
Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

Účel posudku: Odhad obvyklé ceny pro dobrovolnou 
veřejnou dražbu podle § 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Zhotovitel posudku: Ing. Zbyněk DOMANSKÝ
soudní znalec v oboru ceny a odhady nemovitostí
a odhadce nemovitého majetku, IČ 644 63 389
Anenská 169, 760 01 Zlín-Jaroslavice
tel.: 577 438 038, 731 402 122
e-mail: doming@volny.cz

Datum místního šetření: 31.1.2013

Datum, ke kterému je provedeno ocenění: 31.1.2013

Ve Zlíně dne 1.2.2013
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1.1 Přehled oceňovaných nemovitostí  

Soubor nemovitostí:
1. Rodinný dům
2. Stavební pozemky
včetně součástí a příslušenství

1.2 Všeobecné a místopisné údaje  

Obec  Březolupy  leží  16  km jihozápadně  od  města  Zlín  na  silnici  II.  třídy  č. 497.  Podle 
Malého lexikonu obcí ČR 2011 má celkem 1 665 obyvatel a je zde pošta, malotřídní škola, 
zdravotní zařízení, kanalizace, vodovod a plynovod.

Rodinný dům se nachází uvnitř souvisle zastavěného území obce.

1.3 Popis oceňovaného areálu  

Hlavní stavby:
• Rodinný dům – samostatně stojící, přístupný po veřejných zpevněných komunikacích. 

Vedlejší stavby:
• Hospodářské stavení – zděná stavba sousedící s rodinným domem.

Pozemky: 
 Pozemky mají svažitý charakter s mírným spádem k severozápadu.
o Pozemek  parc.č.  st.  14/1  (podle  KN  zastavěná  plocha  a  nádvoří)  tvoří  plocha  zčásti 

zastavěná rodinným domem.
o Pozemky parc.č. 3044/6 (podle KN zahrada) a parc.č. 3044/8 (podle KN zahrada) jsou 

plochy tvořící jednotný funkční celek s rodinným domem a stavebním pozemkem.

Součásti a příslušenství:
Přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, předložené schody, ploty a trvalé porosty.

Omezení vlastnického práva:
• Nemovitosti nejsou zatíženy nájemním vztahem.
• Nemovitosti  nejsou  zatíženy  omezeními  vlastnického  práva  typu  věcných  břemen, 

předkupních práv, exekučních titulů, nedořešeného vztahu k pozemkům apod.
• Nemovitosti jsou zatíženy: 
o Zástavní  právo  smluvní  pohledávka  ve  výši  1  595 800,-  Kč  na  id.  1/2  nemovitostí  

pro: BTF Projekt, a.s., IČ 29035945.
o Zástavní  právo  smluvní  pohledávka  ve  výši  1  595 800,-  Kč  na  id.  1/2  nemovitostí  

pro: BTF Projekt, a.s., IČ 29035945.

Specifické tržní  charakteristiky:
• Umístění s dodrou dopravní dostupností, ve spádové vzdálenosti  do Uherského Hradiště 

a do Zlína.
• Rodinný dům se 2 samostatnými byty.
• Dům je částečně renovovaný, částečně v mírně zanedbaném stavu.
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1.4 Rodinný dům s     příslušenstvím  

1.4.1 Popis hlavní stavby  

Nepodsklepený  dům  s  jedním  nadzemním  podlažím  a  sedlovou  střechou,  s částečně 
vybaveným podkrovím. Dům je rozdělený na dva samostatné byty se společným vchodem 
a WC.  Půdorys  zastavěné  plochy  domu  je  ve  tvaru  písmene  L.  Hlavní  vchod  do domu 
je v úrovni  1.NP z jihozápadní  strany z příjezdové cesty.  Podlaží  jsou propojena vnitřním 
schodištěm. 

Konstrukce a vybavení:  
Základy betonové. Svislé nosné konstrukce zděné smíšené z plných pálených a nepálených 
cihel  a  tvárnic.  Stropy  rovné.  Vnitřní  schodiště  betonové  s dřevěnými  stupnicemi.  Krov 
dřevěný se střešní krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce pozinkované. Podlahové 
krytiny z kobercových textilií, keramické dlažby a plovoucí podlahy. Vnitřní omítky. Fasádní 
omítky, s dodatečným zateplením. Dveře a okna plastová. Bleskosvod se nevyskytuje.

Dům je napojen na veřený vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť. Vnitřní rozvody 
studené a teplé vody, kanalizace, plynu a světelné a třífázové elektroinstalace. Ústřední topení 
s tím,  že každý byt  má  svůj  kotel.  Ohřev  vody bojlerem.  Vybavení  kuchyní  –  kuchyňské 
linky, plynové sporáky, keramické obklady. Vybavení soc. zařízení – vany, umyvadla, WC, 
keramické obklady. Vybavení v 1.NP je v původním zastaralém stavu, vybavení v podkroví 
je v moderním standardním provedení. 

Dispoziční řešení:
1.NP: veranda, chodba, 4 pokoje, kuchyň, komora, koupelna, WC, schodiště
podkroví: schodiště, chodba, kuchyň, 3 pokoje, terasa

Historie a stav:  
podle vyjádření  zjištěném při  prohlídce  původní  část  domu má více než 80 let.  Asi  před 
12 roky byla provedena nástavba podkroví a částečná rekonstrukce původní části domu. Dům 
je částečně renovovaný, částečně v mírně zanedbaném stavu.

1.4.2 Popis součástí a     příslušenství  

Vedlejší stavby:
• Hospodářské stavení – nepodsklepená zděná stavba s pultovou střechou.

Venkovní úpravy:
• přípojky inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační, plynová a elektrická
• zpevněné plochy – betonové, dlážděné
• předložené schody
• ploty

Trvalé porosty:  
Ovocné a okrasné dřeviny v obvyklém rozsahu.
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1.5 Stavební pozemky  

Pozemek v okrese Uherské Hradiště v obci s počtem 1 665 obyvatel.

parc.č. výměra (m2) druh pozemku podle KN skutečné využití
st. 14/1 312 zastavěná plocha a nádvoří zčásti zastavěná plocha

312

Pozemky v okrese Uherské Hradiště v obci s počtem 1 665 obyvatel.

parc.č. výměra (m2) druh pozemku podle KN skutečné využití
3044/6 127 zahrada funkčně související plocha
3044/8 110 zahrada funkčně související plocha

237

Celková rekapitulace

Obvyklá cena bez závad (před korekcí a zaokrouhlením):

1. Rodinný dům vč. součástí a příslušenství Kč 1 717 000,00
2. Stavební pozemky Kč 84 000,00
                                                                              CO → Kč 1 801 000,00

Srovnáním aktuálních nabídek realitních kanceláří (prodej srovnatelných zachovalých dvou-
generačních  rodinných domů s asi  210 m2 užitné  plochy)  v Březolupech a okolí  do 10 km 
(přičemž  uvedené  nabídkové  ceny  v relaci  s rozptylem  1 600  –  2 250  tis. Kč  v závislosti 
na poloze,  stavu  a vybavení  jsou  vyšší  nežli  ceny  reálně  obchodovatelné)  lze usuzovat 
na reálnou cenu oceňovaného rodinného domu na úrovni 1 800 000,00 Kč.

Aritmetický průměr: (1801000+1800000)/2 = 1 800 500,00 Kč

Korekce obvyklé ceny po započtení závad:

Nemovitosti nejsou zatíženy omezeními vlastnického práva, které se neodstraní provedením 
dražby. Výsledná cena nebude dále upravena přirážkami či srážkami.

1800500,00*1,0 = 1 800 500,- Kč
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Obvyklá cena nemovitostí
(po zaokrouhlení)

činí

1 800 000,- Kč

slovy: jedenmilionosmsettisíc korun českých

Ve Zlíně dne 1.2.2013 Ing. Zbyněk Domanský
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