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Popis

č. 3739/2012

o ceně nemovitostí – bytová jednotka č. 1190/9 v budově č.p. 1190 na pozemku parc.č. 276 
včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 687/21807; k datu 17.1.2013 
zapsáno  v katastru  nemovitostí  pro okres  Zlín,  obec  Brumov-Bylnice  a katastrální  území 
Brumov  na listech  vlastnictví  č. 2737  (bytová  jednotka)  a 2363  (bytový  dům a pozemek) 
pro vlastníka: 
Hrnčiříková Markéta, Družba 1190, 763 31 Brumov-Bylnice, r.č. 705321

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: 4.1.2013

Datum, ke kterému je provedeno ocenění: 4.1.2013

Ve Zlíně dne 21.1.2013
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Při prohlídce  nebyl  byt  ani  dům  zpřístupněn,  při ocenění  se vychází  z dostupných 
podkladů a informací a z výsledků prohlídky z dostupných prostor.

1.1 Přehled oceňovaných nemovitostí  

Soubor nemovitostí:
1. Byt ve vícebytovém domě 

včetně podílu na společných částech budovy a pozemku

1.2 Všeobecné a místopisné údaje  

Město Brumov-Bylnice leží na silnici I. třídy č. 57 mezi Valašskými Klobouky a hraničním 
přechodem Brumov – Horné Srnie. Podle Malého lexikonu obcí ČR 2012 obec má celkem 
5 781 obyvatel a je zde kompletní občanská vybavenost a technická infrastruktura.

Bytový dům se nachází uvnitř souvisle zastavěného území města v ulici Družba.

1.3 Popis oceňovaného areálu  

Samostatný bytový dům o jedné sekci s jedním podzemním a osmi nadzemními podlažími 
a plochou střechou.  Půdorys  zastavěné  plochy je  obdélníkový  s podélnou osou v orientaci 
sever-jih. Hlavní vchod je v úrovni 1.NP na západní straně budovy. 1.PP se nacházejí sklepy 
a společné prostory,  ostatní nadzemní podlaží  jsou obytná.  Přesná poloha bytové jednotky 
nebyla zjištěna, avšak podle číslování bytové jednotky lze usuzovat, že se nachází ve 3.NP.

Základové  pasy  s izolací  proti  vlhkosti.  Svislý  nosný  systém tvoří  konstrukce  z plošných 
železobetonových panelů. Stropy s rovným podhledem. Střecha plochá s živičnou krytinou. 
Klempířské  konstrukce.  Revitalizace  fasády  –  fasádní  omítky  s dodatečným  zateplením. 
Schodiště železobetonové. Podlahové krytiny – standardní. Okna plastová.

V místě  je kompletní  technická  infrastruktura.  V budově  je  rozvod  studené  a teplé  vody, 
kanalizační  odpady  ze všech  hygienických  zařízení  a koupelen  a rozvod  elektroinstalací. 
Rozsah  plynových  rozvodů  nebyl  zjištěn.  Ústřední  topení  a ohřev  vody  pravděpodobně 
ze společné plynové kotelny. Osobní výtah.

Pozemek parc.č.  276 (podle KN zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2) má rovinatý 
charakter, je zastavěn bytovým domem.

Omezení vlastnického práva:
• Nemovitosti pravděpodobně nejsou zatíženy nájemním vztahem.
• Nemovitosti  nejsou  zatíženy  omezeními  vlastnického  práva,  které  se neodstraní 

provedením dražby (tj. typu věcných břemen, nedořešeného vztahu k pozemkům apod.).
• Podle zápisů v katastru nemovitosti jsou zatíženy: 
o Předkupní právo pro: TRIODYN MEZ Brumov, a.s., IČ 46346384
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitostí
o Nařízení exekuce
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o Zástavní právo smluvní pro: UNIDEBT Czech, SE, IČ 24797880
- k zajištění pohledávky ve výši 300 000,- Kč s příslušenstvím
- budoucích pohledávky do výše 300 000,- Kč do 7.3.2022.

Specifické tržní charakteristiky:
• Umístění domu v lokalitě s dobrou vybaveností službami a dopravní dostupností.

• Panelová obvodová nosná konstrukce, s revitalizací fasády.
• Bydlení v domě s hromadným způsobem bydlení.
• Omezené možnosti parkování v okolí domu.

1.4 Byt ve vícebytovém domě vč. podílu na společ. částech budov a     pozemku  

1.4.1 Popis  

Byt  velikosti  pravděpodobně  3+1  (podle  velikosti  spoluvlastnického  podílu)  se  nachází 
pravděpodobně ve 3. nadzemním podlaží bytového domu (podle číslování bytové jednotky). 
Dispozice bytu nebyla prověřena – byt pravděpodobně tvoří chodba, koupelna, WC, kuchyň, 
3 pokoje,  balkón  s polobočnicemi  a  sklep  v 1.PP (charakter  sklepu  nebyl  zjištěn).  Lodžie 
či terasa se nevyskytují. Orientace oken nebyla zjištěna.

Vnitřní  vybavení  bytu  nebylo  zjištěno,  vychází  se  z částečné  fotodokumentace.  Vybavení 
kuchyně – kuchyňská linka, sporák, digestoř, keramické obklady. Vybavení soc. zařízení – 
vana, umyvadlo, WC, keramické obklady. Bytové jádro pravděpodobně zděné, s keramickými 
obklady.  Podlahové krytiny  – keramická  dlažba,  PVC, kobercové textilie.  Okna plastová. 
Vestavěná skříň. Byt je po částečné modernizaci, ve stavu běžné údržby.

Podle aktuální  nabídky  realitních  kanceláří  se  nabídkové  ceny  u panelových  bytů  3+1 
ve městech  Brumov-Bylnice,  Valašské  Klobouky  a Slavičín  se pohybují  (v závislosti 
na konkrétní  poloze  a vybavení)  v relaci  850 000–1 300 000,- Kč,  přičemž nabídkové ceny 
jsou vyšší nežli ceny reálně obchodovatelné. Z toho lze usuzovat na reálnou obchodovatelnou 
cenu  oceňovaného  bytu  (malometrážní  byt  3+1  ve městě  Brumov-Bylnice)  na úrovni 
900 000,00 Kč.

Aritmetický průměr: (951000+900000)/2 = 925 500,00 Kč

Výsledná cena zahrnuje podíl na spol. částech budovy a pozemku ve výši id. 687/21807.

Celková rekapitulace

Obvyklá cena bez závad:
1. Byt ve vícebyt.domě vč.podílu na spol.částech budovy a pozemcích Kč 925 500,00
                                                       Celkem → Kč 925 500,00
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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.

925500,00*0,9 = 832 950,- Kč

Obvyklá cena nemovitostí
(po zaokrouhlení)

činí

830 000,- Kč

slovy: osmsettřicettisíc korun českých

Ve Zlíně dne 21.1.2013 Ing. Zbyněk Domanský
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