
Mgr. Petr Brož 

advokát, insolvenční správce 

Nad Malým Mýtem 615/4 

147 00 Praha 4 - Braník 

____________________ 

 

 

V Dolních Břežanech dne 2.6.2021 

 

 

Věc: Vyjádření k tržní hodnotě nemovitostech věcí na LV č. 170 v k.ú. Drahlín – 

vlastník Pavel Petřík – podíl o velikosti 1/3. 

 

  

 

Předmětem stanovení ceny jsou pozemky parc.č. 292/2, 421/35 a 978/49, zapsané na LV 

č. 170 v k.ú. a obci Drahlín, a to podíl o velikosti 1/3 ve vlastnictví Pavla Petříka. 

 

Pozemky se nachází východně od obce Drahlín v lokalitě Na homolce, protéká jimi 
Drahlínský potok. Jedná se o zemědělské pozemky dlouhého obdélníkového tvaru, pozemek 
p.č. 978/49 je vodní plocha. Pozemky jsou přístupné z obecní komunikace, celková plocha 
pozemků je 5 754 m2. 

 

 

Ocenění tržní hodnotou 

 
Jako podklady byly použity údaje z vlastní databáze, databáze spolupracujících odhadců a 
z databáze RK. Podle těchto podkladů byly v uplynulé době zobchodovány, nebo inzerovány 
v oblasti tyto nemovitosti: 

 

I. Nemovitost 

 

Obec: Rosovice 

Charakter: trvalý travní porost 
Nabízená cena: 68 700,- Kč (40,- Kč/m2) 

Velikost pozemku: 1 718 m2 

 

      

 

Zdrojem informací – internet. 



Soubor šesti pozemků, dle katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travní 
porost, jsou v současné době obhospodařovány zemědělskou společností, převážná část je 
zapsána ve veřejném registru půdy LPIS. 

 

 

II. Nemovitost 

 

Obec: Drahlín 

Charakter: orná půda, trvalý travní porost 
Nabízená cena: 1 644 390,- Kč (33,- Kč/m2) 

Velikost pozemku: 49 830 m2 

 

     

 

Zdrojem informací – internet. 

Soubor pozemků v KÚ Drahlín. Pozemky se skládají z orné půdy 47246 m2, ostatní plochy 
521 m2, trvalého travního porostu 1202 m2 a vodní plochy 861 m2. Ke všem pozemkům vede 
obecní cesta. 

 

 

III. Nemovitost 

 

Obec: Vrančice - Mýšlovice 

Charakter: orná půda 

Nabízená cena: 99 000,- Kč (39,60 Kč/m2) 

Velikost pozemku: 2 501 m2 

 

    

 

Zdrojem informací – internet. 

Pozemek v katastru obce Mýšlovice. Pozemek je vhodný k zemědělství, je vedený jako orná 
půda. Vhodný jako investice, ale i pro pěstování nebo možno využít pro chov zvířat. 
 

 



Závěr: 
 

Po provedeném podrobném porovnání všech tří případů s oceňovanými pozemky, na základě 
vlastních zkušeností se situací na trhu s nemovitostmi obdobných typů a po konzultaci 
s realitními kancelářemi v regionu stanovuji obvyklou cenu na 35 Kč/m2: 

               

 

Pozemky LV č. 170 – podíl 1/3 …..……..………………….   67 000,00 Kč  
 

 

 

 

 

 

Přílohy: Výpis z KN 

              Kopie katastrální mapy  

                          

 

            Ing. Kamila Štěpánková 
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