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hodnoty nemovitostí nákladovou metodou



Příloha č. 2 - Výpočet věcné hodnoty nemovitostí

Příloha č. 2

Výpočet věcné hodnoty nemovitostí RD Ždánice

621 597 Kč             

Stavba RD, OP stavby (m3) 1085

803.6  Domky rodinné jednobytové (Kč/m3) - 

stavebnistandardy.cz / 2018 5 729 Kč

koeficient vybavení stavby 0,5

Celková cena za OP stavby 2 865 Kč

Znalcem odhadované opotřebení stavby 80%

1 338 606 Kč          

Stavba RD, OP stavby (m3) 781

803.6  Domky rodinné jednobytové (Kč/m3) - 

stavebnistandardy.cz / 2018 5 729 Kč

koeficient vybavení stavby 0,9

Celková cena za OP stavby 5 156 Kč

Znalcem odhadovaná rozestavěnost stavby 35%

Znalcem odhadované opotřebení stavby 5%

200 000 Kč             

Výpočet hodnoty pozemků
Plocha pozemků parc. č.  83/1, 83/2 m2 950

Uvažovaná hodnota pozemků, na základě obvyklých cen a 

odborného odhadu znalce, dle lokality, velikosti, svažitosti, 

orientace a dalších parametrů pozemku) odpovídající 

oceňované lokalitě. Kč/m2 500 Kč                             

Odhadovaná hodnota pozemků 475 000 Kč             

2 640 000 Kč
Vypočtená věcná hodnota nemovitosti RD Ždánice, včetně 
pozemků  a příslušenství (zaokrouhlená na celé desítky 
tisíc nahoru)

Odhadovaná nákladová hodnota stavby RD č.p. 11

Znalcem odhadovaná hodnota ostatního příslušenství 

pozemků a stavby, garáž, kůlny, přípojky, oplocení, 

zpevněné plochy,..

Odhadovaná nákladová hodnota rozestavěného RD









4





Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 
Ověřuji pod pořadovým číslem 108087618-107864-180528162014, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.

Vstup v listinné podobě se skládá z 34 listů (stránek textu).

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: 

Soudní exekutor Mgr. Dušan Šnaider dne 28.05.2018

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

108087618-107864-180528162014


