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Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny)  č.    1030 / 21 / 2019 
 

Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu 

Účel ocenění  
 

Předmět ocenění 

Bytová jednotka č. 1630/3, LV č. 11038, s podílem na společných částech domu a pozemku 241/10000 
na pozemcích: 
pozemek parc.č. St. 2514, LV č. 3738, podíl 241/10000 
pozemek parc.č. St. 2515, LV č. 3738, podíl 241/10000 
 

Adresa 

Kraj Středočeský kraj Město Lysá nad Labem Počet obyvatel 9551 

Kat. území Lysá nad Labem Ulice Československé armády č.p. 1630, 1631 

Část obce dle LV  
 

  
 

Objednatel odhadu 

Mgr. Petr Brož 
Ke Krči č.p. 517 č.o. 32a  
147 00  Praha 4 - Braník  

Tel.  

E-mail  

  
 

Vlastnictví 

Bytová jednotka Brož Mgr. Petr - Praha 4 - Braník, Ke Krči 517/32a  
 

Zpracováno pro  
 

Vypracoval Ing. Štěpánková Kamila 
Dělnická  390  
251 41 Dolní Břežany  
email: kami.s@email.cz    tel: 739 016448   

Dne 29.3.2019 

Licence číslo Ke dni 28.3.2019 

0637 Prohlídka dne 28.3.2019 

 

Počet stran textu 4 Počet stran příloh 3 

 
 

Obvyklá cena - současný stav 

Započitatelná podl. plocha 73.6 m2 38 000 Kč/m2 2 796 800 Kč 
 

Obvyklá cena - současný stav 2 800 000 Kč 

Dva miliony osm set tisíc Kč 
 

Komentář k ceně 

Na základě provedené prohlídky a zjištění na místě samém, jsem provedla analýzu pro stanovení obvyklé ceny 
oceňované nemovitosti. Zároveň jsem provedla srovnání s jinými podobnými nemovitostmi a cenou, za kterou jsou 
nabízeny, nebo byl realizován jejich prodej. Při analýze jsem přihlížela jak k technickému stavu a vybavení oceňovaného 
bytu, tak k jeho poloze. Byt je umístěn na okraji obce v části Sídliště v zástavbě převážně bytových domů, je vzdálená 

800 m od centra města s občanskou vybaveností, v blízkosti je základní i zámecký park. 150 m zastávka autobusu se 
spojením k železniční stanici, odkud je přímé spojení do Prahy.   
 

Vyhodnocení rizik REET NE 
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Podklady 

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 3738. 
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 11038, vyhotovil odhadce - dálkový přístup do KN 29.3.2019. 

Snímek kat. mapy pro k.ú. Lysá nad Labem, vyhotovil z internetu. 
Mapa oblasti. 
Datum předání kompletních podkladů 29.3.2019 
 

Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 11038, vyhotovil odhadce - dálkový přístup do KN 29.3.2019. 
Snímek kat. mapy pro k.ú. Lysá nad Labem, vyhotovil z internetu. 
Mapa oblasti. 
 

Místopis 

Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu 

Město Lysá nad Labem se nachází severovýchodně 25 km za hranicí Prahy, mezi dálnicemi D10 a D11. Lokalita s velmi 
dobrou možností  dojíždění za zaměstnáním do Prahy.  

Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, ... 

Umístění v obci  Okolní zástavba  

Poloha v obci  

Dostupnost MHD do 10 minut pěšky  Dostupnost dálnice/silnice I. třídy – do 10 minut autem  

Nemovitost se nachází na okraji obce v části Sídliště v zástavbě převážně bytových domů, je vzdálená 800 m od centra 
města s občanskou vybaveností, v blízkosti je základní i zámecký park. 150 m zastávka autobusu se spojením k železniční 
stanici, odkud je přímé spojení do Prahy.   
 

Informace o nemovitosti 

Jedná se o bytový dům, který se skládá ze dvou vchodů, počet nadzemních podlaží 8, podzemních podlaží 1, tvar 
půdorysu přibližně obdélníkový, nosné konstrukce panelové, střecha plochá s krytinou živičnou, fasáda hladká na 
zateplení, elektroinstalace světelná i motorová v domě, světelná v bytě, klempířské konstrukce úplné, vytápění dálkové, 
včetně ohřevu vody. 
Byt je o velikosti 3+1 ve zvýšeném přízemí. V bytě jsou podlahy laminátové plovoucí a keramické dlažby, okna plastová s 
vakuovým dvojsklem, dveře hladké plné nebo prosklené, stropy s  rovným podhledem. V kuchyni linka a elektrický 
sporák, v koupelně vana a umyvadlo, samostatné WC, radiátory litinové. Dům má novou zateplenou fasádu, plastová 

okna, byt po částečné rekonstrukci.  
 

Přístup a příjezd k nemovitostem 

přímo z veřejné komunikace parc.č. 2875/55, 2876/1 ve vlastnictví obce. 
 

Přístupová komunikace 

Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. 
 

Popis nemovitosti 

Byt se nachází v 1.NP Počet NP domu celkem 8 Počet podlaží bytu 1 

Velikost bytu 3 + 1 Výtah Ano Orientace oken  

Typ stavby montovaná (panelová, betonová) 
 

Bytová jednotka je v současném stavu běžně uživatelná a obyvatelná Ano 
 

Technický stav 

Technický stav domu velmi dobrý Stáří stavby [roky] 28 

 

Technický stav jednotky velmi dobrý Opotřebení odhadem % 30 
 

Popis provedení budovy / jednotky 

Konstrukce Provedení Konstrukce Provedení 

základy a zemní práce z armovaného betonu svislé konstrukce železobetonový montovaný 

vodorovné kce, stropy betonové monolitické konstrukce střechy plochá střecha 

krytina střech živičná klempířské kce pozinkované 

úpravy vnitřních 
povrchů 

vápenná omítka štuková úpravy vnějších 
povrchů 

kontaktní zateplovací systém 

vnitřní obklady obklad keramický schody betonové s úpravou stupňů PVC 

dveře a vrata vnitřní hladké lakované okna plastová s dvojsklem 

povrch podlah laminátové plovoucí vytápění dálkové 

elektroinstalace  světelný a motorový rozvod  vnitřní vodovod rozvod studené a teplé 

vnitřní kanalizace svislé a vodorovné potrubí vnitřní plynovod rozvod plynu 

ohřev teplé vody centrální ohřev teplé vody ost.vnitř.vybavení   
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Počet koupelen 1 Počet kuchyní 1 

Vybavení koupelny Vybavení kuchyně 

vana, umyvadlo kuchyňská linka, sporák elektrický, digestoř, lednice s 
mrazákem 

 

Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny  
Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny 

Počet samostatných WC 1 
 

1.NP bytu - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha 

kuchyně 7.57 m2 1.0 7.57 m2 

pokoj 18.28 m2 1.0 18.28 m2 

pokoj 12.22 m2 1.0 12.22 m2 

pokoj 12.22 m2 1.0 12.22 m2 

jídelna 5.11 m2 1.0 5.11 m2 

chodba 7.94 m2 1.0 7.94 m2 

WC 0.88 m2 1.0 0.88 m2 

koupelna 3.15 m2 1.0 3.15 m2 

spíž 1.56 m2 1.0 1.56 m2 

sklep 2.64 m2 0.5 1.32 m2 

lodžie 6.70 m2 0.5 3.35 m2 
 

Součet ploch za podlaží 78.27 m2  73.60 m2 
 
 

Srovnávací metoda 
 

1. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky:  

Konstrukční provedení Stavba zděná 

Byt se nachází v 4.NP Počet NP domu celkem 4 Počet podlaží bytu 1 

Velikost bytu 4 + 1 Výtah Ne Podlahová plocha 90.0 m2 
 

Cena za nemovitost 3 200 000 Kč 35 600 Kč/m2 

Redukce ceny 5 %  

Redukovaná cena 3 040 000 Kč 33 800 Kč/m2 
 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 

byt přímo v centru města. Byt se nachází ve 4.NP. Topení je řešeno plynovým kotlem, který je umístěn v komoře vedle 
bytu. Vstupy do pokojů jsou z hlavní chodby, kde je zároveň dobře řešen úložný prostor.  
 

  
  

2. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky:  

Konstrukční provedení Stavba zděná 

Byt se nachází v 1.NP Počet NP domu celkem 2 Počet podlaží bytu 1 

Velikost bytu 2 + 1 Výtah Ne Podlahová plocha 56.0 m2 
 

Cena za nemovitost 2 648 000 Kč 47 300 Kč/m2 

Redukce ceny 10 %  

Redukovaná cena 2 383 000 Kč 42 600 Kč/m2 
 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 

Byt 2+1 v obci Lysá nad Labem, ul. Sídliště. Je po kompletní rekonstrukci (okna, elektřina, jádro). Topení ústřední s 
vlastním elektrokotlem, ohřev vody bojlerem. K bytu náleží 2 sklepy umístěné v 1. podzemním podlaží domu.  
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3. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky:  

Konstrukční provedení Stavba zděná 

Byt se nachází v 1.NP Počet NP domu celkem 2 Počet podlaží bytu 1 

Velikost bytu 3 + 1 Výtah Ne Podlahová plocha 78.0 m2 
 

Cena za nemovitost 2 880 000 Kč 36 900 Kč/m2 

Redukce ceny 5 %  

Redukovaná cena 2 736 000 Kč 35 100 Kč/m2 
 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 

Přízemní byt 3+1 v Lysé nad Labem - Sídliště. Byt je v původním stavu, 2 * sklep a balkon. Má plastová okna, elektrický 
kotel na vytápění, el. boiler, podlahy PVC+ parkety v pokojích.  
 

  
  

Vyhodnocení srovnávací metody 

Rozpětí redukovaných cen 33 800 - 42 600 Kč/m2 2 383 000 - 3 040 000 Kč 

Stanovená cena za 1m2 v oceňované nemovitosti 38 000 Kč/m2 
 

Srovnávané nemovitosti jsou v obdobných lokalitách v bytových domech, 2 srovnávaný byt je v lepším stavu. Ceny 
realizované se pohybují zpravidla níže než ceny požadované. U bytů v tomto regionu se toto nadhodnocení pohybuje 
kolem 5 až 10 % nad realizovanou cenou.  
 

Vypracoval Ing. Štěpánková Kamila 
Dělnická  390  
251 41 Dolní Břežany  

podpis 

Licence číslo 

0637 
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Fotodokumentace 
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Fotodokumentace 
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