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Popis

č. 3866/2013

o ceně nemovitostí – rodinný dům č.p. 441 na pozemku parc.č. st. 477 a pozemky parc.č. 
st. 138/1, st.  138/3, st.  138/4,  st.  138/6, st.  477, 1/56, 1/121, 1/193, 1/268, 1/349, 1554/2, 
1562,  1563/1,  1563/2,  1576/2,  1655/3,  1655/4,  1655/5,  4863  a 4892  včetně  součástí 
a příslušenství; budova a pozemky k datu 25.6.2013 zapsány v katastru nemovitostí pro okres 
Uherské Hradiště, obec Boršice a katastrální území Boršice u Buchlovic na listu vlastnictví 
č. 636 pro vlastníka:
Gargulák Martin, Boršice 441, 687 09 Boršice u Buchlovic, r.č. 740430

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

Účel posudku: Odhad obvyklé ceny pro nedobrovolnou 
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, Jaroslavice, 760 01 Zlín
e-mail: z.domansky@gmail.com
tel.: 577 438 038, 731 402 122

Datum místního šetření: 1.7.2013

Datum, ke kterému je provedeno ocenění: 1.7.2013

Ve Zlíně dne 26.7.2013

_________________________________________________________________________________
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1.1 Přehled oceňovaných nemovitostí  

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

1.2 Všeobecné a místopisné údaje  

Obec Boršice leží 8 km západně od Starého Města a 10 km západně od Uherského Hradiště 
na  silnici  II.  třídy  č. 422.  Podle  Malého  lexikonu  obcí  ČR 2012 obec  má  celkem 2 209 
obyvatel a je zde kompletní občanská vybavenost a infrastruktura.

Rodinný dům se nachází na jihovýchodním okraji souvisle zastavěného území obce.

1.3 Popis oceňovaného areálu  

Hlavní stavby:
• Rodinný dům – samostatný, přístupný po veřejných nezpevněných komunikacích. 

Vedlejší stavby:
• Garáž – zděná stavba sousedící se stodolou v blízkosti domu.
• Stodola – zděná stavba sousedící s garáží v blízkosti domu.
• Chlévy – zděné stavby samostatně stojící na zahradě.

Pozemky:  
Pozemky mají svažitý charakter s mírným spádem k jihozápadu.
o Pozemek  parc.č.  st.  477  (podle  KN  zastavěná  plocha  a  nádvoří)  tvoří  plocha  zčásti 

zastavěná rodinným domem a chlévem.
o Pozemek parc.č. st. 138/3 (podle KN zastavěná plocha a nádvoří) tvoří plocha zastavěná 

garáží.
o Pozemky  parc.č.  st.  138/4  (podle  KN  zastavěná  plocha  a  nádvoří  /  zbořeniště) 

a parc.č. 1554/2  (podle  KN  zahrada)  jsou  nezastavěné,  mají charakter  zahrady,  tvoří 
jednotný funkční celek s hlavní stavbou a stavebním pozemkem.

o A) Pozemky parc.č. st. 138/1 (podle KN zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č. st. 138/6 (podle KN zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště),
parc.č. 1562 (podle KN trvalý travní porost), 
parc.č. 1563/1 (podle KN orná půda),
parc.č. 1563/2 (podle KN trvalý travní porost), 
parc.č. 4892 (podle KN ostatní plocha / jiná plocha) 
jsou nezastavěné, mají charakter trvalého travního porostu s neudržovanými stromy a keři, 
netvoří jednotný funkční celek s hlavní stavbou a stavebním pozemkem. Na pozemcích 
parc.č.  st.  138/1 a st.  138/6 zřejmě dříve stály stavby.  Tento soubor nemovitostí  bude 
oceněn jako plochy zčásti potenciálně využitelné pro umístění nové stavby (podmíněné 
vydáním změny územního plánu a dalšími souvisejícími úkony).
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o B) Pozemky parc.č.  1576/2 (podle KN orná půda), parc.č.  1/56 (podle KN orná půda) 
a parc.č. 1/349 (podle KN trvalý travní porost) mají charakter zemědělského pole, netvoří 
jednotný funkční celek s hlavní stavbou a stavebním pozemkem. Pozemky parc.č. 1655/3 
(podle KN zahrada), parc.č. 1655/4 (podle KN zahrada) a parc.č. 1655/5 (podle KN orná 
půda) mají charakter trvalého travního porostu. Bude oceněny jako zemědělské plochy.

o C) Pozemek parc.č. 4863 (podle KN vodní plocha / koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené) netvoří jednotný funkční celek s hlavní stavbou a stavebním pozemkem.

o D) Pozemky parc.č.  1/121 (podle KN trvalý travní  porost)  a  parc.č.  1/268 (podle KN 
trvalý  travní  porost)  mají  charakter  krajnice  dopravní  silnice.  Pozemek  parc.č.  1/193 
(podle KN ostatní plocha / ostatní dopravní plocha) má charakter dopravní silnice. Ocení 
se jako plochy komunikací.

Podle územního plánu:
o Pozemky parc.č. st. 138/3, st. 138/4, st. 477 a části pozemků parc.č. 1554/2 a 1576/2 jsou 

umístěné jako „plochy s obytnou zástavbou“.
o Pozemky parc.č. st. 138/1, st. 138/6, 1562, 1563/1, 1563/2, 4863, 4892, 1/121 a 1/268 

a část pozemku parc.č. 1554/2 jsou umístěny jako plochy „veřejná zeleň, louky, les“.
o Pozemky parc.č. 1655/3, 1655/4 a 1655/5 jsou umístěny jako plochy „zahrady a sady“.
o Část pozemku parc.č. 1576/2 je umístěn jako návrhová „plocha se změnou kultury“.
o Pozemky parc.č. 1/56 a 1/349 jsou umístěny jako plochy „orné půdy“.
o Pozemek parc.č. 1/193 je umístěn jako plocha „občanské vybavenosti“. 

Součásti a příslušenství:
Přípojky  inženýrských  sítí,  studna,  jímka,  předložené  schody,  zpevněné  plochy,  oplocení 
a trvalé porosty.

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

předkupních práv, neuspořádaného vztahu mezi stavbami a pozemky apod.
• Nemovitosti jsou zatíženy: 
o Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 290 000,- Kč s příslušenstvím 

pro: ACEMA Credit Czech, a.s., IČ 26158761.
o Zástavní právo smluvní budoucí pohledávky do výše 290 000,- Kč s příslušenstvím 

pro: ACEMA Credit Czech, a.s., IČ 26158761.
o Nařízení exekuce
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Specifické tržní  charakteristiky:
• Přístup k domu v posledních asi 150 m je veden po nezpevněné cestě.
• Je možná vestavba obytného podkroví.
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1.4 Rodinný dům s     příslušenstvím  

1.4.1 Popis hlavní stavby  

Zčásti  podsklepený  dům s  jedním nadzemním podlažím a  vysokou  sedlovou  a  valbovou 
střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy domu je zhruba obdélníkový 
s podélnou osou v orientaci jihovýchod-severozápad. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP 
z jihozápadní strany. Všechna podlaží jsou přístupná po vnitřním schodišti. Půda je částečně 
připravena na vestavbu podkroví.

Konstrukce a vybavení:  
Základy  betonové.  Svislé  nosné  konstrukce  zděné  nejspíš  z plných  pálených  cihel 
a škvárobetonových tvárnic v tl. 45 cm. Krov dřevěný se střešní krytinou z pálených tašek. 
Klempířské konstrukce pozinkované. Vnitřní schodiště betonové s povrchem z litého teraca. 
Stropy s rovným podhledem. Podlahové krytiny z dřevěných parket, keramické dlažby, PVC 
a betonového potěru. Vnitřní omítky standardní.  Fasádní omítky s dodatečným zateplením. 
Dveře dřevěné. Okna plastová. Bleskosvod se vyskytuje.

Dům je napojen na veřejnou elektrickou síť. Voda je odebírána z vlastní studny. Splaškové 
vody  svedeny  do trativodu.  V místě  není  možnost  napojení  na  vodovod,  kanalizaci 
a plynovod.  Vnitřní  rozvody  studené  a teplé  vody,  kanalizace  a světelné  a třífázové 
elektroinstalace.  Ústřední topení z kotle na tuhá paliva.  Ohřev vody elektrickým bojlerem. 
Vybavení  kuchyně  –  jednoduchá  kuchyňská  linka,  elektrický  sporák,  keramické  obklady. 
Vybavení soc. zařízení – vana, WC, umyvadlo, keramické obklady. Veškeré vnitřní vybavení 
je v původním stavu.

Dispoziční řešení:
1.PP: schodiště, chodba, 4 sklepní místnosti
1.NP: schodiště, chodba, kuchyň, spíž, 4 pokoje, sklad, komora, chodba, koupelna, WC

Historie a stav:  
Podle  přechozího  posudku  dům  pochází  z roku  1947,  stáří  S  =  2013-1947  =  66  roků. 
V posledních letech byla provedena revitalizace fasády s dodatečným zateplením a výměnou 
oken.  Jinak  se  jedná  o  dům  bez  provedených  modernizací.  Dům  v mírně  zanedbaném 
stavebně technickém stavu s částečnou údržbou. Místy se vyskytuje vzlínání zemní vlhkosti 
a plísně. 

1.4.2 Popis součástí a     příslušenství  

Vedlejší stavby:
• Garáž – nepodsklepená zděná stavba s pultovou střechou.
• Stodola – nepodsklepená zděná stavba se sedlovou střechou.
• Chlévy – nepodsklepené zděné stavba s pultovou střechou.

Venkovní úpravy:
• přípojky inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační, elektrická 
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• studna – kopaná, betonové skruže
• jímka – betonová 
• předložené schody – betonové 
• zpevněné plochy 
• oplocení

Trvalé porosty:  
9 ovocných stromů, okrasné keře.

1.5 Pozemky  

Pozemky v okrese Uherské Hradiště v obci s počtem 2 209 obyvatel.

parc.č. výměra (m2) druh pozemku podle KN skutečné využití
st. 477 317 zastavěná plocha a nádvoří zčásti zastavěná plocha
st. 138/3 82 zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha

399

Pozemky v okrese Uherské Hradiště v obci s počtem 2 209 obyvatel.

parc.č. výměra (m2) druh pozemku podle KN skutečné využití
st. 138/4 101 zast.pl. / zbořeniště funkčně související plocha
1554/2 374 zahrada funkčně související plocha

475

Do souboru oceňovaných nemovitostí dále náleží pozemky: 

A) Zemědělské plochy – zčásti podmíněně stavebně využitelné

parc.č. výměra (m2) druh pozemku podle KN skutečné využití
st. 138/1 435 zastavěná plocha a nádvoří zemědělská plocha
st. 138/6 258 zast. pl. / zbořeniště zemědělská plocha
1562 737 trvalý travní porost zemědělská plocha
1563/1 2172 orná půda zemědělská plocha
1563/2 2184 trvalý travní porost zemědělská plocha
4892 206 ostatní plocha / jiná plocha zemědělská plocha

5 992

B) Zemědělské plochy

parc.č. výměra (m2) druh pozemku podle KN skutečné využití
1576/2 1 148 orná půda zemědělská plocha
1/56 2 695 orná půda zemědělská plocha
1/349 248 trvalý travní porost zemědělská plocha
1655/3 170 zahrada zemědělská plocha
1655/4 168 zahrada zemědělská plocha
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1655/5 89 orná půda zemědělská plocha
4 518

C) Vodní plocha

parc.č. výměra (m2) druh pozemku podle KN skutečné využití
4863 989 vod. pl. / koryto vod. toku vodní koryto

989

D) Plochy komunikací

parc.č. výměra (m2) druh pozemku podle KN skutečné využití
1/121 141 trvalý travní porost krajnice
1/268 159 trvalý travní porost krajnice
1/193 314 ost. pl. / ost. dopr. plocha silnice

614

Celková rekapitulace

Obvyklá cena bez závad (před korekcí a zaokrouhlením):

1. Rodinný dům vč. součástí a příslušenství Kč 1 179 000,00
2. Pozemky Kč 228 000,00
                                                                              CO → Kč 1 407 000,00

Porovnáním aktuálních  nabídek  realitních  kanceláří  (prodej  starších  větších  srovnatelných 
jednogeneračních  rodinných  domů  s asi  200 m2 užitné  plochy)  v Boršicích  u Buchlovic 
a blízkém  okolí  (přičemž  uvedené  nabídkové  ceny  v cenové  relaci  1250-1750  tis. Kč 
v závislosti  na poloze,  stavu  a vybavení  jsou  vyšší  nežli  ceny  reálně  obchodovatelné) 
lze usuzovat na reálnou cenu oceňovaného rodinného domu s rozsáhlými okolními pozemky 
na úrovni 1 400 000,00 Kč.

Po úpravě průměrováním: (1400000+1407000)/2 = 1 403 500,00 Kč

Korekce obvyklé ceny po započtení závad:

Nemovitosti nejsou zatíženy omezeními vlastnického práva, které se neodstraní provedením 
dražby. Bude započtena srážka ve výši 10 % za možné komplikace při vyklízení nemovitostí 
po provedení nedobrovolné dražby.

1403500,00*0,9 = 1 263 150,- Kč
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Obvyklá cena nemovitostí
(po zaokrouhlení)

činí

1 260 000,- Kč

slovy: jedenmiliondvěstěšedesáttisíc korun českých

Ve Zlíně dne 26.7.2013 Ing. Zbyněk Domanský
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