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Popis

č. 3727/2012

o ceně nemovitostí – rekreační chata č.e. 40 na pozemku parc.č. 1181/37 a pozemky parc.č. 
1181/17  a 1181/37  včetně  součástí  a příslušenství;  budova  a pozemky  k datu  12.12.2012 
zapsány  v katastru  nemovitostí  pro  okres  Blansko, obec  a katastrální  území  Olomučany 
na listu vlastnictví č. 572 pro vlastníka:
Fodor František, Olomučany č.e. 40, 679 03 Olomučany, r.č. 570206

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: 5.12.2012

Datum, ke kterému je provedeno ocenění: 5.12.2012

Ve Zlíně dne 4.1.2013

Tento posudek obsahuje celkem 11 stran (bez příloh) a předává se ve dvou vyhotoveních,  
archívní vyhotovení je uloženo u zhotovitele.
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1.1 Přehled oceňovaných nemovitostí  

Soubor nemovitostí:
1. Rekreační chata
2. Stavební pozemky
včetně součástí a příslušenství

1.2 Všeobecné a místopisné údaje  

Obec Olomučany leží  5  km jihovýchodně od Blanska  na  silnici  III.  třídy.  Podle  Malého 
lexikonu  obcí  ČR 2011  obec  má  celkem 939  obyvatel  a  je  zde  pošta,  malotřídní  škola, 
vodovod a plynovod.

Chata  se nachází  necelý  1  km  severozápadně  od  souvisle  zastavěného  území  obce, 
v zahradkářské kolonii. Poloha na okraji CHKO Moravský kras.

1.3 Popis oceňovaného areálu  

Hlavní stavba:
• Rekreační chata – samostatně stojící, přístupná po veřejných nezpevněných komunikacích. 

Vedlejší stavby:
Nevyskytují se.

Pozemky:
Pozemky mají svažitý charakter se spádem k severovýchodu.
o Pozemek parc.č. 1181/37 (podle KN zastavěná plocha a nádvoří) tvoří plocha zastavěná 

hlavní stavbou.
o Pozemek parc.č. 1181/17 (podle KN trvalý travní porost) má charakter zahrady a je to 

plocha tvořící jednotný funkční celek s hlavní stavbou a stavebním pozemkem.

Součásti a příslušenství:
Přípojky  inženýrských  sítí,  studna,  žumpa,  bouda  pro  psa,  zpevněné  plochy,  opěrné  zdi, 
oplocení 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 k zajištění

- pohledávek ze smlouvy o úvěru č. 4379 ve výši 170 000,- Kč s příslušenstvím
- veškerých budoucích pohledávek vyplývajících ze smlouvy o úvěru a z neplatnosti této 
smlouvy,  které mohou vzniknout od uzavření této smlouvy do 15.2.2020 až do celkové 
výše 170 000,- Kč pro: UNIDEBT Czech, SE, IČ 24797880.
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Specifické tržní  charakteristiky:
• Umístění v atraktivní rekreační lokalitě.
• Zděná chata vybavená k celoročnímu využití.
• Vcelku dobrý stavebně technický stav.

• Přístup po nezpevněné cestě.

1.4 Rekreační chata s     příslušenstvím  

1.4.1 Popis hlavní stavby  

Podsklepená  chata  s  jedním  nadzemním  podlažím  a sedlovou  střechou  s vybaveným 
podkrovím. Půdorys zastavěné plochy domu je obdélníkový s podélnou osou severovýchod-
jihozápad. Hlavní vchod do domu je v úrovni 1.NP ze severozápadní strany. 1.PP je přístupné 
po vnitřním schodišti, podkroví přístupné po žebři zevnitř. 

Konstrukce a vybavení:  
Základy betonové. Svislé nosné konstrukce zděné. Stropy rovné. Vnitřní schodiště dřevěné. 
Krov dřevěný s plechovou střešní krytinou. Klempířské konstrukce pozinkované. Podlahové 
krytiny  z PVC  a  keramické  dlažby.  Vnitřní  omítky.  Fasádní  omítky,  bez dodatečného 
zateplení. Dveře dřevěné. Okna dřevěná zdvojená. Bleskosvod se nevyskytuje.

Chata je  napojena  na elektrickou  síť.  Voda je  odebírána  z vlastní  studny.  Splaškové vody 
svedeny do žumpy na vyvážení. V místě není možnost napojení na plynovod. Vnitřní rozvody 
studené a teplé vody, kanalizace a světelné elektroinstalace.  Topení lokální kamny na tuhá 
paliva. Ohřev vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyně – jednoduchá starší kuchyňská 
linka,  plynový  vařič  na  propan-butan.  Vybavení  soc. zařízení  –  vana,  WC,  keramické 
obklady. 

Dispoziční řešení:
1.PP: kuchyň, WC, koupelna, schodiště
1.NP: schodiště, pokoj, terasa
podkroví: místnost

Historie a stav:  
Stáří chaty nebylo zjištěno, předpokládá se stáří ze 70. let minulého století,  odhadem stáří 
asi S = 2012-1975 = 37 roků. Chata je v mírně zanedbaném stavebně technickém stavu. Je zde 
potřeba provedení menších stavebních úprav.

1.4.2 Popis součástí a     příslušenství  

Vedlejší stavby:
Nevyskytují se.

Venkovní úpravy:
• přípojky inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační a elektrická
• studna – vrtaná, hloubka 23 metrů
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• žumpa – betonová 
• bouda pro psa – dřevěná 
• zpevněné plochy 
• opěrné zdi
• oplocení

Trvalé porosty:  
8 ovocných stromů.

1.5 Stavební pozemky  

Pozemek v okrese Blansko v obci s počtem do 1 000 obyvatel.

parc.č. výměra (m2) druh pozemku podle KN skutečné využití
1181/37 18 zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha

18

Pozemek v okrese Blansko v obci s počtem do 1 000 obyvatel.

parc.č. výměra (m2) druh pozemku podle KN skutečné využití
1181/17 406 trvalý travní porost funkčně související plocha

406

Celková rekapitulace

Obvyklá cena bez závad (před korekcí a zaokrouhlením):

1. Rekreační chata vč. součástí a příslušenství Kč 377 000,00
2. Stavební pozemky Kč 22 000,00
                                                                              CO → Kč 399 000,00

Srovnáním aktuálních nabídek realitních kanceláří (prodej menších zděných rekreačních chat) 
v Olomučanech a okolí do 10 km (přičemž uvedené nabídkové ceny v závislosti na atraktivitě 
polohy  v relaci  s velkým  rozptylem  200-950  tis. Kč  jsou  vyšší  nežli  ceny  reálně 
obchodovatelné)  lze usuzovat  na reálnou  cenu  oceňované  rekreační  chaty na úrovni 
450 000,00 Kč.

Aritmetický průměr: (399000+450000)/2 = 424 500,00 Kč
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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.

4245000,00*0,9 = 382 050,- Kč

Obvyklá cena nemovitostí
(po zaokrouhlení)

činí

380 000,- Kč

slovy: třistaosmdesáttisíc korun českých

Ve Zlíně dne 4.1.2013 Ing. Zbyněk Domanský
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