


Odhad obvyklé ceny nemovitosti 
číslo 929//2018
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NEMOVITOST: Rodinný dům, Rodinný dům č.p. 792 v obci Jevíčko

Adresa nemovitosti: K.Čapka 792 / 792, Jevíčko

Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy, obec Jevíčko, k.ú. Jevíčko-předměstí, kód k.ú. 659339, 
LV 1775

Ostatní stavby: Zděná garáž, Venkovní bazén

Pozemky: st. 992, 530/81

Vlastník stavby: Doc.PhDr. Dana Brown, K.Čapka 792, 569 431 Jevíčko, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: Doc.PhDr. Dana Brown, K.Čapka 792, 569 431 Jevíčko, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

OBJEDNATEL : insolvenční správce, Mgr. Václav Sychrovský; č. obj.:, 

Adresa objednatele: Československé armády 556, 500 03 Hradec Králové
IČ: 88292355 telefon: 734 854 920 e-mail: 

sychrovsky@aksychrovsky.cz
DIČ: fax: 

VYSTAVITEL KL: , 

ZHOTOVITEL : Ing. Zdeněk Dokoupil

Adresa zhotovitele: Jiráskova 526 / 48, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 401 62 940 telefon: 774 444 994 e-mail: zdokoupil@email.cz
DIČ: CZ5607032475 fax: 

ÚČEL OCENĚNÍ: Stanovení obvyklé (tržní) ceny RD č.p. 792 v Jevíčku (ocenění stávajícího 
stavu)

Účel úvěru: � koupě   � výstavba   � změna stavby   � rekonstrukce   � leasing     jiné

  

Současný stav Budoucí stav
OBVYKLÁ CENA 3 900 000 Kč

Datum místního šetření: 4.11.2018  Datum zpracování : 9.11.2018

Počet stran:  16 stran  Počet příloh: 7

Moravské Třebové, dne 9.11.2018 Otisk razítka  Ing. Zdeněk Dokoupil

 



STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI   stavba dokončena v r. 1999 � změna stavby 
v r.    rekonstrukce v r. 2016

Rekonstrukce:     �celková          dílčí � střecha � fasáda, zateplení � okna, dveře   
ostatní

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV
Konstrukce:   zděné � betonové 
� montované

Konstrukce: � zděné � betonové 
� montované

 � kovové � dřevěné � jiné  � kovové � dřevěné � jiné
Využití:   bydlení � pronájem � podnikání Využití: � bydlení � pronájem � podnikání
 � bydl., podn. � část. obsazen 
� volný objekt

 � bydl., podn. � část. obsazen 
� volný objekt

Okolí:   bytová zóna � průmyslová 
zóna

Okolí : � bytová zóna � průmyslová 
zóna

 � ostatní � nákupní zóna  � ostatní � nákupní zóna
Příjezd:   zpevněná komunikace Příjezd: � zpevněná komunikace
Přípojky:   / � voda   / � kanalizace   / � 
plyn

Přípojky: � / � voda � / � kanalizace � / � 
plyn

   / � elektro  � telefon  � / � elektro  � telefon

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  � MHD � železnice   autobus
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  � dálnice/silnice I. tř    silnice II.,III.tř  
Poloha v obci: širší centrum - zástavba RD
Počet obyvatel: 2 885 (setrvalý stav)
Stavebně technický stav stavby: dobře udržovaná
Vytápění:  ústřední / etážové - plyn
Prodejnost nemovitosti:  

RODINNÝ DŮM
SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV

Typ PP RD 
Obytná/ 
Nebyt.

Garáž Pozemk
y 

 výměra

OP ZP Rozesta
- 

věnost

Typ PP RD 
Obytná/ 
Nebyt.

Garáž Pozemky

 výměra

OP     ZP

m2 ks m2 m3 m2 % m2 ks m2 m3 m2

4+1 223 / 0 1 892 915 104 100,00  / 892 0 0

KUPNÍ CENA VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY
0 Kč Nehodnocena

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

Současný stav Budoucí stav
Porovnávací hodnota 4 128 019 K č 0 K č
Výnosová hodnota 0 K č 0 K č
Věcná hodnota 3 906 116 K č 0 K č
Obvyklá cena 3 900 000 Kč

- z toho hodnota pozemku 490 600 K č 0 K č

Minimální cena v rekonstrukci x
Vklad investice do nemovitosti 0 Kč x
Reprodukční cena pro pojištění 4 750 021 Kč 0 Kč
- z toho hlavní budova 4 010 021 K č
- ostatní objekty 740 000 K č 0 K č

Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí a vhodnosti zástavy
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Rodinný dům č.p. 792  je samostatně stojící, jednopodlažní, podsklepený s  obytným podkrovím, se sedlovou a valbovou 
střešní konstrukcí pravidelného obdélníkového půdorysu s přistavenou garáží a venkovním bazénem. Rodinný dům byl 
postaven jako novostavba v roce 1999, v roce 2005 nabyla Doc.PhDr. Dana Brown dům do svého vlastnictví, v  roce 2016 
byl dokončen venkovní bazén a takto RD č.p. 792 užíván doposud. Rodinný dům jako celek je nepravidelně udržovaný, v 
poměrně dobrém stavebně-technickém stavu. Není dokončené I.podzemní podlaží se záměrem vybudovat rehabilitační 
zařízení (viz fotodokumentace) . 
Závěr:  Obvyklá cena je tedy stanovena na základě současného stavebně-technického stavu, s ohledem na porovnáním 
obdobných rodinných domů prodaných nebo určených k prodeji v obci Jevíčko a nejbližším okolí ve výši 3.900.000 Kč. 

NÁLEZ

Situace
Přehled podkladů 1. Podklady předložené objednatelem 

1.1. Výpis z katastru nemovitostí LV č. 1775 pro obec Jevíčko a k.ú.Jevíčko-předměstí 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy ze dne 4.11.2018 - 
dálkový přístup 
1.2. Kopie katastrální mapy Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Svitavy ze dne 4.11.2018 se zakreslením - dálkový přístup 
2.Podklady zajištěné znalcem 
2.1. Místní šetření, prohlídka a zaměření nemovitosti provedená dne 4.11.2018 za účasti 
JUDr.Tovara, ústní údaje o nemovitosti  
2.2. Fotodokumentace znalce pořízená při místním šetření dne 4.11.2018 - část v příloze, 
zbytek uložený v archívu znalce 
2.3. Stavební povolení na „Novostavbu samostatného RD v Jevíčku” vydané odborem 
výstavby a územního plánování MěÚ v Jevíčku č.j. OVUP 47/97-R ze dne 25.2.1997 s 
právním účinkem k 20.3.1997 
2.4. Kolaudační rozhodnutí   na „Novostavbu samostatného RD v Jevíčku” vydané odborem 
výstavby a územního plánování MěÚ v Jevíčku č.j. OVUP 87/99/R/V ze dne 12.4.1999 
2.5. Projektová dokumentace na Novostavbu RD v Jevíčku vypracovaná projektantem Ing.Ivo 
Junek, Kostelní 42, 569 43 Jevíčko  z prosince 1996  
2.6. Platný oceňovací předpis vyhláška č. 457/2017 Sb., kterou se doplňují některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku s účinností od 1.1.2018 
2.7. Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení včetně úvěrů hypotečních 
vydaná Českou spořitelnou a.s. v únoru 2010 včetně všech aktualizací do roku 2017

Charakteristika obce Město Jevíčko se nachází v Pardubickém kraji, bývalém okrese Svitavy jihovýchodně 
od Moravské Třebové s počtem obyvatel 2.840 (Malý lexikon obcí 01/2018). Město má 
komplexní občanskou vybavenost - městský úřad, poštu, banky, restaurace, hotely, 
policii, základní a střední školy, obchody s potravinami, zdravotní středisko,  čerpací 
stanici, kostel, sportovní areál. Pracovní příležitosti v městě  dobré - HZS Jevíčko, 
CZECH Blades, městský úřad, ALEKO, Monarc Jevíčko, S&M CZ Jevíčko, MARS 
Jevíčko, RABIT. Z hlediska dopravního spojení je obec napojena na silnici č. 372 směr 
Moravská Třebová - Jevíčko, železniční trať směr Městečko Trnávka - Velké 
Opatovice.   

Poloha nemovitosti Stávající samostatně stojící rodinný dům č.p. 792 se nachází v západní části města  
na ulici K.Čapka po pravé straně  od příjezdu v lokalitě zastavěné rodinnými domy. 
Přístup k rodinnému domu je ze zpevněné ulice k hlavnímu vchodu orientovanému k 
jihovýchodu.   

RIZIKA
Rating rizika: 

RIZIKO Rizika spojená s právním stavem nemovitosti: nejsou
NE Nemovitost je řádně zapsána v katastru nemovitostí
NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací
NE Přístup k nemovitosti přímo z veřejné komunikace je zajištěn

RIZIKO Rizika spojená s umístěním nemovitosti: nejsou
NE Nemovitost není situována v záplavovém území 

RIZIKO Věcná břemena a obdobná zatížení: 
NE Bez věcných břemen
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ANO Exekuce
Komentář: Na  příslušném Lv č. 1775 pro obec Jevíčko a k.ú. Jevíčko-předměstí je  v oddíle „C” zaneseno: 
Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky pro ČMSS a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10, 
Zástavní právo smluvní k zajištění dluhu pro Fintona Invest a.s., Herudova 209/10, Malá Strana , 118 00 Praha 1, 
Zahájení exekuce, Dražební vyhláška a  Rozhodnutí o úpadku podle insolvenčního zákona, Smlouva  kupní ze dne  
15.9.2005   

RIZIKO Ostatní rizika: nejsou
NE Nemovitost není pronajímána

Komentář: Na rodinném domě č.p. 792 není dokončené I.podzemní podlaží se záměrem vybudovat rehabilitační 
zařízení. 

Popis jednotlivých staveb
Základní popis Rodinný dům č.p. 792  je samostatně stojící, jednopodlažní, podsklepený s  obytným 

podkrovím, se sedlovou a valbovou střešní konstrukcí pravidelného obdélníkového 
půdorysu s přistavenou garáží. Rodinný dům je postaven na betonových pasech s 
funkční izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce systému Porotherm dvojité 
zdivo s meziizolační polystyrenovou vrstvou, stropní konstrukce systému Trigon a 
železobetonové s rovným podhledem, krov dřevěný sedlový a valbový, krytina 
betonová taška Bramac + střešní okna Velux, klempířské konstrukce okapy z 
měděného  plechu svody přes řetězy do kanálků. Vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé 
štukové, fasáda lícové cihly, vnější obklady lícové cihly, vnitřní obklady keramické v 
kuchyni, koupelně a WC, schody betonové + dlažba a dřevěné  s nástupy, dveře 
plastové a dřevěné do obložkových zárubní, okna plastová dvojsklo, podlahy obytné 
betonové + laminátové plovoucí, textilie, korkové šablony, ostatní podlahy betonové + 
dlažba. Vytápění ústřední kotlem Buderus na zemní plyn s rozvodem do místností + 
podlahové vytápění, elektroinstalace světelná i motorová, bleskosvod chybí, rozvod 
studené i teplé vody, zdroj teplé vody kombi ohřívač, instalace zemního plynu 
provedena, kanalizace z kuchyně, WC, koupelny do veřejné, vybavení kuchyně linka 
Miele  +  zabudované spotřebiče  myčka, sklokeramická deska s plynovými hořáky, 
lednice, mraznička, trouba, ohřívač nádobí ,vnitřní hygienické zařízení vana, 
umývadlo, bidet, WC splachovací, ostatní krbová kamna internet, centrální zvonek s 
barevnou kamerou, podlahové vytápění, satelit, venkovní kamera a alarm na fasádě. 
Zděná garáž - jednopodlažní, nepodsklepená se sedlovou a v valbovou střešní 
konstrukcí se stáním pro dva osobní automobily. Postavena za  betonových pasech s 
izolací, svislé konstrukce  cihelné pálené, strop dřevěný trámový se  zavěšeným 
podhledem, krov dřevěný, krytina  betonová taška Bramac, klempířské konstrukce z 
mědi, vnitřní omítka  vápenná, fasáda lícové pásky, vrata dřevěná, podlaha  betonová, 
elektrika  světelná. Zastavěná plocha 4,10 x 10,28 = 42,15 m2, obestavěný prostor 
114,48 m3 
Venkovní bazén - typ DesJoyaux oválný 8 x 4 m se schodištěm bez zastřešení 
zabudovaný do ztraceného bednění, trojnásobná izolační folie, součásti filtrace s 
osvětlením, protiproud do masážní hadice, technologie. Bazén pořízen v roce 2016 za 
cenu 490.000 Kč včetně stavebních prací a technologie. 

Druh stavby - účel 
využití

Obytná část rodinného domu má ve smyslu § 2, písm. a) bod 2 vyhlášky š. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění má charakter 
rodinného domu. Více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům má jedno podzemní, jedno 
nadzemní podlaží, obytné podkroví,  obsahuje byt  velikosti 4 + 1 s nadstandardním 
příslušenstvím.    

Dispoziční řešení I.Podzemní podlaží - schody, hala, prádelna, pracovna, sklad, tři sklepy  
I.Nadzemní podlaží - vchod, zádveří, chodba se  schodištěm, WC, kuchyně s 
jídelnou, obývací pokoj, veranda s výstupem na zahradu  
Podkroví - chodba se schodišťovým prostorem, koupelna+ WC, tři pokoje, žebříkový 
výlez do nevyužité půdy 
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Popis tech. stavu 
stavby

Rodinný dům č.p. 792 byl postaven jako novostavba v roce 1999 - viz kolaudační 
rozhodnutí. V roce 2005 nabyla Doc.PhDr. Dana Brown dům do svého vlastnictví, v  
roce 2016 byl dokončen venkovní bazén a takto RD č.p. 792 užíván doposud. Rodinný 
dům jako celek je nepravidelně udržovaný, v poměrně dobrém stavebně-technickém 
stavu. Není dokončené I.podzemní podlaží se záměrem vybudovat rehabilitační 
zařízení (viz fotodokumentace), dům je  porostlý přísavníkem. Energetická třída „D” 
mírně  úsporná.   

Příslušenství stavby K rodinnému domu patří zděná garáž, venkovní bazén,  venkovní úpravy - přípojka 
veřejného vodovodu, kanalizace, elektriky a  zemního plynu, plot cihlový s hlavicemi, plot 
dřevěný a drátěný, plotová vrátka, zpevněné plochy, zásobník dešťové vody, venkovní 
posezení, pozemek stavební p.č. 992 a p.č. 530/81, okrasné rostliny. 

Konstrukce Popis
1. Základy betonové pasy izolované
2. Zdivo přesné tvárnice systém Porotherm
3. Stropy želbet a systém Trigon keramícké
4. Střecha dřevěný vázaný umožňující podkroví
5. Krytina betonová taška Bramac
6. Klempířské konstrukce měděný plech
7. Vnitřní omítky vápenné, štukové
8. Fasádní omítky lícové obkladové pásky 
9. Vnější obklady Lícové obkladové pásky
10. Vnitřní obklady keramické obklady
11. Schody betonové a dřevěné
12. Dveře plastové a dřevěné obložková zárubeň
13. Okna plastová a Velux
14. Podlahy obytných místností betonové + laminátové, textilie, korek
15. Podlahy ostatních místností betonové + dlažba
16. Vytápění ústřední kotel na zemní plyn
17. Elektroinstalace světelná, třífázová
18. Bleskosvod Chybí
19. Rozvod vody studená i teplá
20. Zdroj teplé vody kombinovaný ohřívač
21. Instalace plynu zemní plyn
22. Kanalizace koupelny, kuchyně, WC do veřejné v ulici
23. Vybavení kuchyně kucyňská linka, zabudované spotřebiče
24. Vnitřní vybavení vana, umývadlo, WC
25. Záchod splachovací
26. Ostatní satelit, internet, venkovní kamera, alarm

Popis pozemků
Základní popis 
oceňovaných pozemků

Pozemek p.č. 992 o výměře 151 m2  v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemek zastavěný rodinným domem č.p. 792, přístup po zpevněné komunikaci, napojen 
na veřejný vodovod, kanalizaci,  elektriku a zemní plyn. 
Pozemek p.č. 530/81 o výměře 741 m2 v druhu pozemku orná půda tvoří s rodinným 
domem č.p. 792 jeden funkční celek.  Přístup po zpevněné komunikaci, možnost napojení 
na veřejný vodovod, kanalizaci, elektriku a zemní plyn.  Na  pozemku venkovní bazén, 
okrasné rostliny. 
.  

OCENĚNÍ

Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem
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Stanovení a zdůvodnění 
jednotkové ceny pozemků:

Obvyklá tržní cena pozemků určených k zastavění rodinným domem se v městě Jevíčko 
pohybuje v roce 2018 mezi 550,00 až 750,00 Kč/m2 s ohledem na lokalitu, možnost 
napojení na stávající inženýrské sítě lokalitu.  Pro ocenění se uvažuje cena  ve výši 
550,00 Kč/m2.

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

m2
Jednotková cena 

Kč/m2
Celková cena 
pozemku Kč

zastavěná plocha a nádvoří st. 992 151 550 83 050
orná půda 530/81 741 550 407 550
Celková výměra pozemků 892 Hodnota pozemků 

celkem
490 600

Výpočet věcné hodnoty staveb

Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby

Seznam podlaží

Název podlaží Zastavěná plocha Započitatelná plocha podlaží
I.podzemní podlaží  120,50 m2  80,60 m2

I.nadzemní podlaží  104,22 m2  70,10 m2

Nadezdívka  94,86 m2  72,40 m2

Podkroví a zastřešení  94,86 m2  0,00 m2

Výčet místností

Název podlaží
Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Započitatelná plocha

I.podzemní podlaží
chodba +  schodiště 5,90 m2 1,00 5,90m2

prádelna 12,85 m2 1,00 12,85m2

pracovna 20,15 m2 1,00 20,15m2

sklad 20,70 m2 1,00 20,70m2

sklep 4,05 m2 1,00 4,05m2

sklep 6,15 m2 1,00 6,15m2

sklep 10,80 m2 1,00 10,80m2

I.podzemní podlaží - celkem 80,60 m2 80,60 m2

I.nadzemní podlaží
zádveří 4,45 m2 1,00 4,45m2

chodba 10,05 m2 1,00 10,05m2

kuchyně s jídelnou 21,75 m2 1,00 21,75m2

pokoj 22,80 m2 1,00 22,80m2

veranda 9,20 m2 1,00 9,20m2

WC 1,85 m2 1,00 1,85m2

I.nadzemní podlaží - celkem 70,10 m2 70,10 m2

Nadezdívka
pokoj 11,95 m2 1,00 11,95m2

pokoj 14,25 m2 1,00 14,25m2

pokoj 24,80 m2 1,00 24,80m2

koupelna + WC 11,45 m2 1,00 11,45m2

chodba 9,95 m2 1,00 9,95m2

Nadezdívka - celkem 72,40 m2 72,40 m2

Podkroví a zastřešení
podkroví 0,00 m2 1,00 0,00m2

Podkroví a zastřešení - celkem 0,00 m2 0,00 m2

Výpočet obestavěného prostoru

Název Obestavěný prostor
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I.podzemní podlaží ((10,20*9,30+1,95*5,36+4,22*3,60) )*(2,97) =  357,90 m3

I.nadzemní podlaží ((10,20*9,30+1,95*4,80))*(2,80) =  291,82 m3

Nadezdívka (10,20*9,30)*(1,50) =  142,29 m3

Podkroví a zastřešení (10,20*9,30)*(1,30) =  123,32 m3

Obestavěný prostor - celkem: =  915,32 m3

Současný stav Budoucí stav
Zastavěná plocha [m2] 104
Obestavěný prostor [m3] 915,32
Jednotková cena (JC) [Kč/m3

]
4 381

Rozestavěnost % 100,00
Reprodukční hodnota (RC) Kč 4 010 021
Stáří roků 19
Další životnost roků 81
Opotřebení % 25,00
Věcná hodnota (VH) Kč 3 007 516

Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb

Název Popis Parc. číslo Množství JC RC Opotřeben
í

VH

Zděná garáž Garáž se sedlovou a 
pultovou střechou z 
roku 1999, ZP  42,15 
m2, OP 114,48 m3

992 1,00 250 000 
Kč/

250 000 Kč 25 % 187 500 
Kč

Venkovní 
bazén

Venkovní zapuštěný 
bazén 4 x 8 m s 
filtrací, protiproudem z 
roku  2016

530/81 1,00 490 000 
Kč/

490 000 Kč 55 % 220 500 
Kč

Věcná hodnota ostatních staveb celkem 408 000 
Kč

Výpočet porovnávací hodnoty

Lokalita Plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient 

celkový

Upravená cena 

Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc Foto

 m2 m2 Kč Kč/m2 KC Kč/m2

Město Moravská Třebová, 

okres Svitavy

160,00 658 3 350 000 20 938 0,92 19 263

Samostatně stojící rodinný dům dispozice 5 + 1 v městě Moravská Třebová - Boršov. 
Dispozice I.NP - vstup, chodba, 4 pokoje, kuchyně s jídelnou, technická místnost, koupelna + 
WC a sprchový kout, úložný prostor, schodiště, Podkroví - nevyužitý půdní prostor. Vytápění  
ústřední kotel na  tuhá paliva s rozvody, nová plastová okna, zateplená fasáda, 
elektroinstalace, vodovod a krytina. Součásti domu terasa a garážové stání. Energetická třída 
„E” - nehospodárná  

Nabídka v RK M&M reality holding a.s., Krakovská 583/9, 110 00 Praha,  č.zakázky662480 za  
nabídkovou cenu 3.350.000 Kč, poslední aktualizace 6.11.2018

 

Obec Dolní Újezd, okres 

Svitavy

235,00 982 4 640 000 19 745 0,83 16 388
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Rodinný dům jednopodlažní, podsklepený s obytným podkrovím se sedlovou střešní 
konstrukcí po rozsáhlé rekonstrukci v Obci Dolní Újezd. Dispozice: I.PP - chodba, koupelna + 
WC, prádelna, pokoj, klubovna s posilovnou, dílna, sklípek, I.NP - hala, obývací pokoj, 
kuchyně, jídelna, šatna, koupelna + WC, menší garáž, podkroví - chodba, tři pokoje, 
pracovna, koupelna + WC. Vytápění ústřední kotel na zemní plyn, v I.PP podlahové vytápění. 
Součásti domu  terasa, zastřešená pergola, venkovní bazén, dřevěná kůlna, udržovaná 
zahrada. Energetická třída „E” - nehospodárná 

Nabídka v RE/MAX K2 , Palackého třída 314, 537 01 Chrudim, č. zakázky 5400, nabídková 
cena 4.640.000 Kč , poslední aktualizace 3.11.2018

 

Město Jevíčko -  Zadní 

Arnoštov, okres Svitavy

187,00 1 222 2 450 000 13 102 1,56 20 439

Samostatně stojící rodinný dům dispozice 4 + 1 s garáží dvoupodlažní s obytným podkrovím 
se sedlovou střechou v Obci Jevíčko - Zadní Arnoštov. Dispozice: I.NP - garáž, dílna, sklep, 
technická místnost, prádelna, I.NP - chodba se schodištěm, kuchyně, koupelna, WC, velký 
pokoj, balkon, podkroví - chodba, tři pokoje, šatna. Vytápění ústřední kotlem na  tuhá paliva  s 
rozvody, energetická třída nedodána.  

Nabídka u ABSOLUTREAL s.r.o., Bednaříkova 2893/1a, 628 00 Brno, nabídková cena  
2.450.000 Kč, poslední aktualizace 2.11.2018.  

 

Město Jevíčko, okres Svitavy 205,00 882 4 650 000 22 683 0,79 17 920

Samostatně stojící  jednopodlažní dům se suterénem a obytným podkrovím dispozice 5 + 1 
v klidné části města Jevíčko. Dispozice - suterén - vestavěná garáž, technické místnost, 
chodba, kuchyně, jídelna, pokoj, koupelna + WC, podkroví - 4 pokoje, šatna, koupelna, WC, 
chodba se schodištěm, zbytek půda. vtápění ústřední kotel na zemní plyna kotlem na dřevo, 
střecha  po rekonstrukci, podkroví  vybudováno v roce 2011. Energetická třída „G” mimořádně 
nehospodárná 

Nabídka v CENTRUM 21 All Inclusive, nám. 28.dubna 1069/2, 635 00 Brno - Bystrc, č.zak. 
159420, nabídková cena 4.650.000 Kč, poslední aktualizace 5.11.20185 

 

Variační koeficient před úpravami: 18,97 % Variační koeficient po úpravách: 8,17 %

Průměrná cena  18 503 Kč/m2

Celková užitná plocha oceňované nemovitosti  223,10 m2

Porovnávací hodnota  4 128 019 Kč

Stanovení standardní jednotkové ceny za m2 započitatelné plochy
Obvyklá cena: 3 900 000 Kč

Z toho hodnota garáží, garážových a parkovacích stání: 0 Kč

Z toho podíl venkovních úprav a ostatních staveb na obvyklé 
ceně:

0,00 % 0 Kč

Z toho obvyklá cena pozemků: 490 600 Kč

Upravená obvyklá cena: 3 409 400 Kč

Započitatelná plocha: 223,10 m2

Jednotková cena započitatelné plochy: 15 282 Kč/m2

Seznam příloh:   počet stran A4 v příloze:  

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č.1775 pro k.ú. Jevíčko-předměstí ze dne  24.10.2018 str.1. 1

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č.1775 pro k.ú. Jevíčko-předměstí ze dne  24.10.2018 str. 2. 1

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č.1775 pro k.ů. Jevíčko-předměstí ze dne 24.10.2018  str.3 1

Snímek katastrální mapy ze dne 4.11.2018 se zakreslením - dálkový přístup  str.1 . 1

Fotodokumentace nemovitosti ze dne 4.11.2018 str. 1. 1

Fotodokumentace nemovitosti ze dne 4.11.2018 str. 2. 1

Fotodokumentace nemovitosti ze dne 4.11.2018 str.3. 1
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Koncesní listina: Koncesní listina evidenční číslo 360960-4138-00 na předmět podnikání  „Oceňování majetku pro 
věci nemovité”   vydaná Obecním živnostenským úřadem Městského úřadu v Moravské Třebové č.j. 
ŽÚ 9619/04K ze dne 5.5.2004 
Jméno a příjmení: Ing.Dokoupil Zdeněk 
Identifikační číslo: 401 62 940 
Místo podnikání: Jiráskova 48, 571 01 Moravská Třebová 
Vznik oprávnění provozovat živnost: 5.5.2004
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Pohled přední z ulice K.Čapka Pohled zadní

Pohled na  garáž z ulice K.Čapka Pohled na č.p. 792

Pohled do zahrady  p.č. 530/81 Venkovní bazén za domem

Kuchyně v I.NP Pokoj v I.NP
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Schody do podkroví Koupelna v podkroví

Pokoj v podkroví Pokoj v podkroví

Pohled na  dřevěný krov Nedokončená instalace na  půdě

Zádveří v I.NP WC v I.NP
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Kotel a ohřívač v I.PP Rozvody v podlaze I.PP

Kancelář v I.PP Sklep v I.PP

Nedokončená prádelna v I.PP Nedokončená pracovna v I.PP

Schody do I.NP Pohled na  rozvody v I.PP
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