
DODATEK Č. 1  

KE ZNALECKÉMU POSUDKU 

č. 5512 – 92 / 2019 

dle usnesení č.j. 174 EX 411/18-40 a dle dodatečné žádosti ze dne 30.04.2019 
 
 
 
 
Objednavatel:   Exekutorský úřad Praha-západ 

Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor 
Sídlo:   Evropská 663/132, 160 00  Praha 6  
IČ:    63641461 

 
 
Zhotovitel:   Odhadci a znalci CZ, s.r.o. 

Sídlo:   Přemyslova 38/1285 
500 08 Hradec Králové  

IČ:   2630 2047 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26398. 
Znalecký ústav je zapsán do prvního oddílu seznamu ústavů 
kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor ekonomika, 
s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. 

mail:   info@znalci-cr.cz 
Zpracovatelé:   Ing. Václav Kunášek, Ing. Milan Bálek, Jaromír Ondrušák 

Za zpracování znaleckého posudku je odpovědný a může jej osobně 
stvrdit a podat žádaná vysvětlení dle §22 odst. 1) zák. č. 36/1967 Sb. 
v platném znění: Ing. Milan Bálek, jednatel společnosti. 

 
 
Účel dodatku: Dodatek č. 1 ke znaleckému posudku č. 5512-92/2019 ze dne 

20.03.2019 je vypracován na základě Usnesení č.j. 174 EX 411/18-
40 vydaného Soudním exekutorem Mgr. Dušanem Šnaiderem, dne 
28.01.2019 a na základě dodatečné žádosti ze dne 30.04.2019, na 
podnět souseda oceňované nemovitosti. 

 
 
Dodatek obsahuje: 5 stran 
 
Dodatek se předává: v jednom vyhotovení 
 
Výtisk číslo: 1 
 
Zpracováno: 06.05.2019 
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A DODATEK 
Dodatek č. 1 ke znaleckému posudku č. 5512-92/2019 ze dne 20.03.2019 je vypracován na základě 
Usnesení č.j. 174 EX 411/18-40 vydaného Soudním exekutorem Mgr. Dušanem Šnaiderem, dne 
28.01.2019 a na základě dodatečné žádosti, na podnět souseda oceňované nemovitosti. 

1 PODKLADY 

- žádost objednavatele znaleckého posudku ze dne 30.04.2019, s uvedením námitek souseda 
oceňované nemovitosti (p. Pavla Ošmery) 

- emailová komunikace se zástupcem vedoucího Odboru výstavby a regionálního rozvoje, Ing. 
Františkem Mužátkem, ze dne ze dne 29.04.2019 

 

2 OPRAVA 

V původním znaleckém posudku č. 5512-92/2019 ze dne 20.03.2019 na str. 3 uvádíme jako součást 
oceňovaných nemovitostí „oplocení z betonových desek do betonových sloupků“. Zahrnutí tohoto 
oplocení do ocenění bylo chybné, neboť zmíněné oplocení je ve vlastnictví souseda, p. Pavla Ošmery, 
který je schopen tuto skutečnost doložit. Správné označení součástí oceňovaných nemovitostí tak je: 
venkovní schody, inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do 
veřejné kanalizace. 

Vyčlenění oplocení z našeho ocenění nemá měřitelný vliv na obvyklou cenu nemovitostí, setrváváme 
proto na výsledku ocenění uvedeném v původním posudku, tedy 3 603 400,- Kč. 

 

Dále z hlediska znalecké opatrnosti doplňujeme, že na str. 5 původního posudku sdělujeme, že stavba 
je nedokončená a že dle projektové dokumentace se má jednat o změnu užívání. Projektová 
dokumentace, jejíž torzo jsme našli při místním šetření přímo ve stavbě, nebyla opatřena razítky 
místně příslušného Odboru výstavby a regionálního rozvoje při Městském úřadu Velké Meziříčí. Na 
stavbu jsme nahlíželi jako na nepovolenou stavbu. Dodatečným emailovým dotazem na Odbor 
výstavby nám bylo potvrzeno, že „k předmětné stavbě zemědělské usedlosti č.p. 57 v Křižanově se 
v archivu MěÚ Velké Meziříčí nenachází žádná dokumentace ani jiné doklady“. Je tedy zřejmé, že 
všechny stavební úpravy probíhaly bez vědomí Odboru výstavby a že ze strany stavebníka v průběhu 
výstavby nedošlo k žádnému pokusu o legalizaci, případně snad kolaudaci, stavby. Neznáme tím 
pádem také stav či kapacitu inženýrských sítí. Potenciální vydražitel se tak bude potýkat s legalizací 
stavebních úprav. S ohledem na vyjádření p. Pavla Ošmery to bude pravděpodobně o to 
komplikovanější, že jako přímý soused bude v rámci stavebního řízení aktivně nesouhlasit se změnou 
užívání stavby na šestibytový dům. Nicméně s prováděním stavebních úprav bez vědomí Odboru 
výstavby MěÚ Velké Meziříčí jsme počítali, takže opět z pohledu výsledku ocenění se nic nemění 
a setrváváme na zjištěné výsledné obvyklé ceně ve výši 3 603 400,- Kč. Pouze považujeme za 
korektní tento stav zdůraznit, a to na základě dodatečně předložených námitek souseda p. Ošmera ze 
dne 30.04.2019. 
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B REKAPITULACE 

Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

3 603 400,- Kč 
slovy: Třimilionyšestsettřitisícečtyřista korun českých 
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C ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav vedený v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovením § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., 
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, zapsaný dle Rozhodnutí 
ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády České republiky č.j. 193/2009-OD-ZN 
ze dne 08.10.2009 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost: pro 
obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5512 – 92 / 2019 deníku znaleckého ústavu. 

Otisk znalecké pečetě: 

 

 

 

V Hradci Králové dne 06.05.2019 

Podpis za znalecký ústav:                     Ing. Milan Bálek 
jednatel společnosti 

Odhadci a znalci CZ, s.r.o. 
Přemyslova 38/1285 

500 08  Hradec Králové 
 

 


