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NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka - byt, č. 2855/167 (LV 18745) vymezena v budově č.p. 2855 (LV 13178), k.ú. 
Žižkov, stojící na pozemku parc. č. 4238/1 a 4250/8 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Žižkov 
(LV 13178) včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 32317/5633671 na společných 
částech výše uvedené budovy a spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č 4238/1, 4239/4, 
4242/1, 4246/1, 4246/5, 4246/6, 4250/1, 4250/8, 4250/10 4251/4 (LV 13178) zapsaný v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště 
Praha. 

Adresa nemovité věci: Pitterova 2855 / 15, 130 00 Praha - Žižkov 

 Katastrální údaje: Kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Žižkov, kód k.ú. 727415, LV 
13178 

  Kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Žižkov, kód k.ú. 727415, LV 
18745 

Ostatní stavby:  

Pozemky: 4238/1, 4239/4, 4242/1, 4246/1, 4246/5, 4246/6, 4250/1, 4250/8, 4250/10, 4251/4 

 Vlastník jednotky: Lysenko Kateryna, Stanislavskogo 3/38,  Kyjev, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 

 Vlastník pozemku: Lysenko Kateryna, Stanislavskogo 3/38,  Kyjev, spoluvlastnický podíl: 32317 / 5633671 
  

OBJEDNATEL: Lekvi & Partners s.r.o.; č. obj.:,  

Adresa objednatele: Lublaňská 689 / 40, 120 00 Vinohrady 

 telefon:  e-mail:   

 IČ: 24786501 DIČ:   
  

ZHOTOVITEL: Ing. Petr Hrubý 

Adresa zhotovitele: Špotzova 121 / 31, 16000 Praha 6 

 telefon: +420 608 980 597 e-mail: odhady.hruby@gmail.com  

 IČ: 88387241 DIČ:   
  

ÚČEL OCENĚNÍ: Jiné (ocenění stávajícího stavu) 
  

Účel úvěru:  koupě   výstavba   změna stavby   rekonstrukce   refinancování   
jiné 

 

   
 

 
Současný stav Budoucí stav 

HODNOTA NEMOVITÉ VĚCI 33 000 000 Kč  
 

Datum místního šetření: 09.04.2021  Datum zpracovani: 09.04.2021 
 

Počet stran:  26 stran  Počet příloh: 12 Zpracováno programem NEMExpress verze: 2.1.66 
Praze, dne 09.04.2021 Otisk razítka  Ing. Petr Hrubý 
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STAV POSUZOVANÉ NEMOVITÉ VĚCI    stavba dokončena v r. 2008  změna stavby v r.   
rekonstrukce v r.  

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 
Přípojky:  voda  kanalizace  plyn Přípojky:  voda  kanalizace  plyn 
  elektro  telefon  zp. příjezd   elektro  telefon  zp. příjezd 

 
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 - bytové domy zděné 
Stavebně technický stav stavby: výborně udržovaná 
Vytápění:  dálkové (zdroj mimo budovu) 
 

Počet podlaží celkem: 17 z toho podzemní:  2 z toho nadzemní: 15 Počet bytů/nebytů  565/ 

 

KUPNÍ CENA VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY 

 Původní nabývací titul k jednotce nebyl předložený.  

 

Ocenění se provádí za účelem prodeje v dobrovolné dražbě.  

  
 

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITÉ VĚCI 
 

 Současný stav Budoucí stav 
Porovnávací hodnota 33 000 000 Kč 0 Kč 
Výnosová hodnota 0 Kč 0 Kč 
Věcná hodnota 13 563 000 Kč 0 Kč 

Hodnota nemovité věci 33 000 000 Kč  

- z toho hodnota pozemku 0 Kč 0 Kč 
 

Minimální hodnota v rekonstrukci x  
Vklad investice do nemovité věci 0 Kč x 
Reprodukční cena pro pojištění 15 070 000 Kč 0 Kč 

 
Komentář ke stanovení výsledné hodnoty posuzovaných nemovitých věcí a vhodnosti 
zástavy 

Pro ocenění nemovité věci bylo využito aktuálních informací z lokálního trhu nemovitostí. Pro zjištění hodnoty obvyklé 
se jako nejprůkaznější jeví výsledky metody srovnávací. Ceny srovnatelných nemovitých věcí se v dané lokalitě 
pohybují v cenovém intervalu 74 - 100 tis. Kč/m2 podlahové plochy v závislosti na konkrétních cenotvorných 
faktorech, standardu vybavení, technickém stavu, stáří a opotřebení, dispoziční uspořádání atd.  
Na základě provedené analýzy stanovuji obvyklou cenu na 33.000.000,- Kč tj. 87 tis. Kč/m2 podlahové plochy. 
 
Výnosová metoda nebyla pro tento typ ocenění zohledněna.  
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Metody oceňování (popis metod) 

METODA STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY  

 
Věcná hodnota je reprodukční cena nemovitosti snížená o opotřebení. Reprodukční cena odpovídá výši nákladů, 
které by bylo nutno v době ocenění vynaložit na pořízení stejné nebo porovnatelné nové věci. Ocenění může tedy být i 
podkladem v rozhodovacím procesu investora (potenciálního kupce), zda je výhodnější a ekonomicky efektivnější koupit 
již existující nemovitost nebo vybudovat nemovitost novou. 
Věcnou hodnotu staveb je třeba určit s přihlédnutím k opotřebení, které s ohledem na skutečný 
stavebnětechnický stav a morální zastarání stanovené pomocí některé ze známých metod. 

Nemovitosti zpravidla dělíme na: 

· stavby 
· venkovní úpravy 
· pozemky (včetně vodních ploch) 

 
Při stanovení věcné hodnoty nemovitosti (kromě pozemků) mají zásadní význam vstupní údaje. 
U staveb těmito vstupními údaji jsou: 
· délka [m] 
· zastavěná plocha [m2] 
· obestavěný prostor [m3] 
· vnitřní využitelná (pronajmutelná) plocha [m2] 
· stáří stavby 
· reprodukční pořizovací cena 1 m3 obestavěného prostoru, 1 m2 zastavěné plochy, příp. 1 m délky 
· opotřebení stavby 

 
Pro výpočet opotřebení stavby je nutné zjistit příp. stanovit: 
· stáří stavby a stav běžné údržby 
· technické a morální opotřebení 
· provedené opravy a výměna jednotlivých konstrukčních prvků 
· předpokládanou životnost (další trvání stavby) 
· metodu výpočtu opotřebení a odůvodnit její použití 

U venkovních úprav se vychází z reprodukční ceny s odpočtem opotřebení pro každou venkovní úpravu. Je také 
možno stanovit hodnotu venkovních úprav procentním podílem z hodnoty hlavních staveb s přihlédnutím k jejich stavu a 
provedení. 

U pozemků se vychází z výměr podle výpisu z katastru nemovitostí nebo geometrického plánu, z druhu pozemku 
(zastavěná plocha, orná půda, atd.). Uváží se také umístění pozemku v dané obci a údaje z územně plánovací 
dokumentace. Porovnáním s prodeji pozemků v dané lokalitě se stanoví reálná tržní hodnota za 1 m2 pozemku. Vždy se 
uvedou podklady, na základě kterých se tato hodnota odvodila.  

U všech pozemků je třeba vycházet z územně plánovací dokumentace a dalších podkladů.  

 

 

METODA VÝNOSOVÁ 

 
Jako základní techniku propočtu výnosové hodnoty nemovitosti aplikoval znalecký ústav  metodický pokyn 
České komory odhadců majetku, a to z důvodu, že se na jeho tvorbě podílel jako spoluautor. Metodika respektuje 
obecně uznávané oceňovací postupy zakotvené v Evropských a Mezinárodních oceňovacích standardech. 

 

Vysvětlení některých pojmů: 

Zůstatková životnost: 
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Je to předpokládaná doba dalšího ekonomického využití nemovitosti, nebo-li je to odhad časového horizontu při 
obvyklé (běžné) údržbě, po který je nemovitost (stavba) ještě ekonomicky využitelná. Tzn. dobu, po kterou lze ještě 
uvažovat s dosažitelností kalkulovaného čistého zisku. Tato doba bude u většiny případů kratší, než je technická 
životnost stavby.  

Pro odhad tržní hodnoty pozemku je jednoznačně preferována metoda tržního porovnání cen, pokud  je již 
v současných podmínkách ČR zjistitelná.  

 

Budoucí tok příjmů: 

Základem pro budoucí tok příjmů při použití navrhované výnosové metody, jsou veškeré dosažitelné příjmy z 
nemovitosti, případně  výnos z nájemního vztahu.  

Konkrétní nájemní vztah (pokud je hodnocen) je nutno vždy podrobit analýze ve vazbě k obvykle dosažitelnému 
nájemnému a velmi uvážlivě posoudit též bonitní spolehlivost (výnosovou stabilitu) nájemce. Rovněž je nutno provést 
analýzu smluvně uzavřeného nájemního vztahu z hlediska délky jeho platnosti, neboť nájemní vztahy smluvené na kratší 
nájemní období, mají za následek vyšší fluktuaci nájemníků a nižší tržby.  

Výnos k datu ocenění je účelné považovat za stabilní, případně budoucí vývoj nájemného může být uvažován 
v úrokových mírách.  

 

Kalkulovaný čistý zisk: 

Výnos z  nemovitosti snížený o roční náklady na provoz (? obhospodařovací náklady).  

Pokud je zvažována podnikatelská činnosti bezprostředně související s nemovitostí (což je náš případ) pak  
budoucí tok příjmů použijeme z této činnosti (např. hotely, sanatoria apod.).  

 

Roční náklady na provoz, obhospodařovací náklady: 
Náklady na správu a provoz byly objednatelem specifikovány  individuálně a to podle ekonomického rozboru 
skutečných nákladů za rok 2008.. . 

Pokud ovlivňují nemovitost resp. stavbu závady či škodlivé faktory typu „asbest, radon, atp.“, rovněž tak i 
nedostatečné nebo podstandardní vybavení, pak se s velkou pravděpodobností promítají již do úrovně dosažitelných 
výnosů (např. je nižší dosažitelné nájemné). Pokud se vyskytne na nemovitosti závada, na kterou sice současní nájemci 
nereflektují, ale budoucím potencionálním nájemcům by již patrně vadila – potom je třeba budoucí výnos upravit 
s patřičným komentářem. Ostatní závady např. ekologického charakteru se promítnou až do nákladů na sanaci 
pozemku. 

 

Odpisy: 
V případě aplikace výpočtu zásobitele se odpočet odpisů (tzn. periodická tvorba kapitálových rezerv k vyrovnání 
úbytku hodnoty nemovitosti v důsledku stáří a opotřebení) neprovádí, protože tyto odpisy jsou již do výpočtu zásobitele 
zakalkulovány. Hodnota nemovitosti tak představuje investovaný kapitál, který je třeba během zbývající životnosti umořit. 
Čistý výnos z nemovitosti jako pravidelná platba tak zásobuje penězi jak splátky jistiny (investovaný kapitál), tak i 
úrokový výnos z ještě nevrácené investice (jako prémii za riziko podnikání s touto investicí včetně v ní zablokovaných 
peněz). Jde tak o určitou jinou formu odepisování, ale kapitálové investice nikoliv technického opotřebení nemovitosti.         

 

Rekapitulace postupu ocenění: 
1.Vyčíslení hrubého výnosu nemovitosti 

2.Určení nákladů nutných k dosažení výnosu (nákladů spojených s obhospodařováním nemovitosti), do kterých se 
však nezapočítávají odpisy, (pozor na důsledné vyčlenění položek placených nájemcem zvlášť např. za vodu, elektřinu, 
teplo atd.), 

3.Vypočte se čistý výnos (ČV) odečtením nákladů na obhospodařování od hrubého výnosu. 
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4.Odhad výnosu připadajícího na pozemek se provede z tržní hodnoty pozemku (zjištěnou zpravidla porovnávací 
metodou) při předpokladu stejné míry výnosnosti jako pro celou nemovitost, tj. vynásobením tržní hodnoty pozemku 
zvolenou výnosovou mírou.  

5.Čistý výnos připadající na budovu je rozdílem čistého výnosu z nemovitosti jako celku a výnosu z pozemku. 
Čistý výnos z budovy je potom základem pro její výnosové ocenění. 

 

Doporučený tvar rovnice v případě aplikace výpočtu zásobitelem (tři případy): 

a)Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) při stabilním výnosu z nemovitosti: 

Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) podle postupu  a) bude: 

 VHN = (ČV – r * HP)*    qn – 1     + HP 
 qn(q – 1) 

Upravený tvar vzorce: 

 VHN = ČV *    qn – 1     +   HP  
 qn(q – 1) qn 

 
kde: ČV  = čistý výnos nemovitosti  
 r  = míra výnosnosti 
 q  = (1 + r) 
 n  = zůstatková doba užití nemovitosti ( zůstatková 
ekonom. životnost) 
 HP  = hodnota pozemku 
 ČV – r*HP   = část čistého výnosu nemovitosti připadající 
na budovu 
 ČVB  = čistý výnos z budovy 

b)Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) při rostoucích časových řadách výnosu: 

V případech, kdy nebude možné uvažovat se stabilním výnosem a budoucí vývoj výnosů bude uvažován 
v úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výnosu (g), bude výpočet proveden tzv. upraveným zásobitelem b) ve 
tvaru: 

 
 1 –   (1 + g)n  
 VHN = ČV *           (1 + r)n     +    HP    
  r – g (1 + r)n 

kde: „r“ je míra výnosnosti (nebo-li požadovaná míra výnosu pro vložený vlastní kapitál „nvk“ ? náklady na 
vlastní kapitál ? diskontní míra). 

Předpokládané tempo růstu výnosů (g) je možné aplikovat pouze v případě, že je zjistitelné přímo z nájemních 
smluv, nebo když je zřejmé, že současná úroveň nájemného v lokalitě či regionu poroste např. s ohledem na dokončení 
všeobecně významné investice. 

c)Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) při rostoucích časových řadách a při inflaci: 

V případech, kdy nebude možné uvažovat se stabilním výnosem a budoucí vývoj výnosů bude uvažován 
v úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výnosu (g) při současném uvažování inflace, bude výpočet proveden tzv. 
upraveným zásobitelem c) ve tvaru: 

 

 

 1 –       (1 + g)n          
 VHN = ČV *           (1 + r)n(1 + f)n          +    HP    
 (1 + r) –   1 + g   (1 + r)n 

 1 + f  
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Značení je shodné s předchozím případem. A také platí, že předpokládané tempo růstu výnosů (g) je možné 
aplikovat pouze v případě, že je zjistitelné přímo z nájemních smluv, nebo když je zřejmé, že současná úroveň 
nájemného v lokalitě či regionu poroste např. s ohledem na dokončení všeobecně významné investice. 

 

Výnosová míra nemovitosti (VMN): 
Neméně důležitou složkou výpočtu je stanovení výnosové míry nemovitosti  

(VMN resp. r). Výnosová metoda je založena na porovnání (propočtu) předpokládaných výnosů z nemovitosti 
s nejlepším alternativním dosažitelným výnosem ze stejného kapitálu. Pokud nepočítáme obecně se stabilními výnosy z 
aktiva, je třeba rozlišovat mezi pojmem diskontní míra a kapitalizační míra. Úrokovou míru, která má být použita pro 
výnosové oceňování nemovitostí, nelze ztotožňovat s úrokovou mírou používanou u jiných aktiv (např. oceňování  
cenných papírů nebo dokonce podniků). 

Dosud v podmínkách ČR nelze využít předpokladu  úzkého propojení alternativních trhů pro investory. Trh s 
nemovitostmi má stále ještě svoji určitou autonomii, která se promítá i do vývoje cen a výnosnosti nemovitostí, jako 
investiční alternativa stále ještě značně snižuje riziko kapitálové investice.  

Pro další postup je třeba preferovat, aby byla kapitalizace prováděna na základě obvyklé výnosnosti určitého typu 
nemovitostí, což je úroková míra, kterou je obvykle úročena tržní hodnota nemovitosti (pro daný druh nemovitostí v dané 
lokalitě). Jedná se tedy o výnos určitého typu nemovitosti, který je vztažen k realizovaným tržním cenám. Vztah mezi 
tržní úrokovou mírou, případně dalšími výnosovými mírami kapitálového trhu a kapitalizační mírou pro nemovitosti sice 
určitě existuje, je ale ovlivněn působením řady dalších faktorů, proto je vhodné jako cílové řešení odhadovat kapitalizační 
míru přímo z trhu nemovitostí, tzn. z realizovaných kupních cen pro určité druhy nemovitostí jako tzv. výnosovou míru 
nemovitosti (VMN).  

Pokud je  v současné době používána  skladebná metoda pro výnosové míry r (jako je to v našem případě), pak 
by již mělo jít pouze o součet dvou základních členů. Dle původního značení skutečné míry výnosnosti a rizikové míry: 

r  = r1 + r2 

kde: 

r1 je míra ekonomické výnosnosti, t.j. tzv. bezriziková úroková míra.  

Podle informací z ČNB a MF ČR se v současné době používá pro stanovení úrokových měr pro dlouhodobé státní 
dluhopisy pouze tzv. americký aukční systém s algoritmem pro zpracování objednávek zejména institucionálních 
investorů. Lze proto předpokládat, že úrokové míry státních dluhopisů a potažmo reálné výnosnosti státních dluhopisů 
do doby splatnosti  r1  již  implicitně obsahují investory dlouhodobě prognózovanou míru inflace (tedy v podstatě 
složku označovanou dříve jako r2). Hodnotu složky r1 lze tedy ztotožnit s výnosností státních dluhopisů do doby jejich 
splatnosti, a to takových, jejichž doba splatnosti je srovnatelná se zůstatkovou dobou ekonomické životnosti hodnocené 
nemovitosti.  

Pro nemovitosti s dobou zůstatkové životnosti delší, než dosahují splatnosti na trhu dostupných dluhopisů, by 
mělo být postupováno metodou výpočtu geometrického průměru: výnosnosti státního dluhopisu na trhu dostupného 
s nejdelší dobou splatnosti s odhadem výnosnosti pro dobu zbývající do odhadované doby zůstatkové ekonomické 
životnosti hodnocené nemovitosti. 

Pro zjišťování reálné výnosnosti státních dluhopisů do doby splatnosti lze doporučit např. informace Conseq 
Finance Research nebo agenturu Bloomberg a volit především dlouhodobé státní dluhopisy se splatností 9, 10, 16 a 
budou-li emitovány, tak i na více let.   

r2  je riziková míra.  

Při výpočtové aplikaci tzv. zásobitele představuje hodnota r náklady na vlastní kapitál resp. výnosovou míru pro 
vlastní kapitál vložený do nemovitosti a výnosová metoda je založena na porovnání předpokládaných výnosů z 
nemovitosti s nejlepším alternativně dosažitelným výnosem ze stejného kapitálu.  

Složka r1 představuje srovnání s bezrizikovou investicí do státních dluhopisů při likviditě trhu státních dluhopisů.  



- 7 - 

 

Složka r2 má proto logicky význam rizikové přirážky za nižší likviditu trhu nemovitostí tedy vyšší riziko investice 
v porovnání s trhem státních dluhopisů. Pokud některé druhy nemovitostí vykazují rizikovou přirážku r2 minimální tzn., že 
takové nemovitosti oceňují investoři za shodně rizikové se státními dluhopisy. Výši takového rizika uložení kapitálu do 
oceňované nemovitosti je nutné posoudit např. dle místních podmínek, podle známé nebo očekávané konkurence na 
relevantním trhu nemovitostí, a podle případného nebezpečí ztráty likvidnosti na tomto trhu. Přirážka může zahrnovat 
i vlivy konjunktury a nepředvídatelné vlivy.  

V případě aplikace zásobitele pro výpočet výnosové hodnoty nemovitosti je složka míry ekonomické životnosti 
(dříve označovaná jako r4 ) již pro výpočet bezpředmětná. 

METODA POROVNÁVACÍ  

Tato metoda pro ocenění nemovitosti (stavby a pozemky) je založena na porovnání předmětné nemovitosti s 
obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou známé a ze získané informace je možno 
vyhodnotit jak hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak i hodnotu pozemku. 

Pokud je metoda porovnávací použita, musí být uvedeny v časovém horizontu ne delším než šesti měsíců 
minimálně tři realizované ceny obdobných nemovitostí. Porovnávací metoda dává nejpřesnější obraz o skutečně 
realizovatelných cenách. Nevýhodou je neustálé zastarávání informací a potřeba neustálé aktualizace porovnávací 
databáze. Tato skutečnost vyžaduje pravidelnost a soustavnost monitoringu trhu. S množstvím a kvalitou informací o 
trhu zákonitě roste i přesnost hodnocení a schopnost odhadce odlišit kvalitu a tedy i vliv jednotlivých parametrů na cenu . 
Velký vliv na kvalitu dosažených porovnávacích  cen má ověřená informace o průběhu prodeje. 

Za optimální délku průběhu realizace prodeje lze uvažovat období 1 - 6 měsíců. 

Úkolem odhadce je provést dokonalou analýzu všech cenotvorných faktorů pro odvození výsledné tržní hodnoty. 
Porovnány mohou být nemovitosti stejného charakteru. 

 
Kvalitativní (cenotvorné) parametry zahrnují: 
- Polohu v lokalitě 
- Konstrukční systémy 
- Vybavenost 
- Opotřebení fyzické, funkční a ekonomické 
- Ekologické zatížení 
- Věcná břemena 
- Architektonické působení 

 
 

Místopis (charakteristika obce, poloha nemovité věci v obci) 

Žižkov je městská čtvrť a katastrální území Prahy, nachází se na východ od jejího centra. Jako samostatný celek vznikl 
pod názvem Královské Vinohrady I. roku 1875 rozdělením Královských Vinohrad, roku 1877 byly Královské Vinohrady I. 
přejmenovány na Žižkov, roku 1881 byl Žižkov povýšen na město. V roce 1922 byl začleněn do nově vzniklé Velké 
Prahy. Od roku 1960 je téměř celý hlavní součástí městského obvodu Praha 3, jehož území je od roku 1990 i územím 
městské části Praha 3. 
 
Nemovitost se nachází v k.ú. Žižkov a je situována u ulice Ke kapslovně a Pitterova. V těsné blízkosti je ulice Olšanská, 
jedná se o 4 proudovou silnici s tramvajovým provozem. V okolí je kompletní občanská vybavenost. Dostupnost do 
Prahy je také velice dobrá. zastávka tram je do 5 min chůze. Nedaleko je nákupní centrum Flora, Nákladové nádraží 
Žižkov. V okolí je kompletní nabídka obchodů a služeb.  

 

Poloha, okolí a dopravní dostupnost 

Poloha v obci: Širší centrum - bytové domy zděné 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna  ostatní   

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus  

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  dálnice/silnice I. tř  silnice II.,III.tř   
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Celkový popis nemovité věci (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, 

příslušenství) 
Jedná se o bytovou jednotku o dispozici 5+1 ve 14.NP typu penthouse, předmětem ocenění je dále parkovací stání č. 
56, 55, 54 a sklep. Jednotka je ve velmi dobrém tech. stavu. Jednotka je orientována všemi směry. Díky 14.NP je z 
jednotky jedinečný výhled na celou Prahu. Je vybavena 3 koupelnami.  Vytápěním je v celé ploše teplovodním 
vytápěním konvektory + klimatizace. V každé obytné místnosti je jednotka klimatizace a na fasádě jsou elektrické 
venkovní žaluzie. Jednotka disponuje terasou na kterou je vstup z každého pokoje. Vlastníkům jednotek je k dispozici 
menší park s dětským hřištěm uprostřed rezidence.  
 
Jednotka disponuje dvěma vstupy. Díky tomu je jednotka lehkou SDK příčkou rozdělena na samostatné 2+kk které je 
orientováno jihozápadním směrem a druhou jednotku 3+1. Náklady a uvedení do původního stavu jsou zohledněny v 
obvyklé ceně.   
 
Dům byl dokončený v roce 2008. Jedná se o moderní novostavbu s přidruženými službami k bytu (recepce).  
 
Byt je udržovaný a v tuto chvíli bez známek opotřebení či jiného poškození.  
 
 

Technický popis oceňované nemovité věci 

Stavebně technický stav jednotky: výborně udržovaná 
Energetický průkaz stavby: Není 
Rekonstrukce jednotky:  celková    dílčí    hygienická zařízení    kuchyňská linka    podlahy    okna   

 dveře 
Počet podzemních/nadzemních podlaží: 2 / 15 Počet bytových/nebytových jednotek: 565 /  

 

Inženýrské sítě a využití nemovité věci 
Přípojky:  voda  kanalizace  plyn  elektro  telefon  

Přístupová komu.:  zpevněná  nezpevněná přes pozemky parc. číslo 4251/40, 4482  

Využití:  bydlení  pronájem  podnikání  bydl. a podnik.  část. obsazen  volný objekt  

Přístup a příjezd k pozemku 

 z veřejné komunikace  přes vlastní pozemky  zajištěn věcným břemenem 
  jiné zajištění přístupu k pozemkům  právně nezajištěn 

Přístup a příjezd přes pozemky 

Parcelní číslo Druh pozemku Vlastník pozemku/komunikace - komentář 

4251/40 ostatní plocha - ostatní komunikace HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 
Praha 1  

4482 ostatní plocha - ostatní komunikace HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 
Praha 1  

Pronájem nemovité věci (zhodnocení nájemního vztahu) 

 Nemovitá věc není pronajímána / propachtována 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro 
pronajímatele 

Typ smlouvy:  

Doba nájmu:  

Výše nájmu:  

Další komentář k zhodnocení nájemního vztahu 

Oddělená část jednotky o dispozici 2+kk je tržně pronajata.  
 
Nájemní smlouva nebyla doložena. 

Vyhodnocení rizik nemovité věci 

Rating rizika: A - dopad na snížení OC do 15 % 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci 
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RIZIKO Popis rizika 

NE  Jednotka je řádně zapsána v katastru nemovitostí  
NE  Stav jednotky umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc)  
NE  Skutečné užívání jednotky není v rozporu s její kolaudací  

Popis rizik spojených s právním stavem nemovité věci 

Bez rizik. 
 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci 

RIZIKO Popis rizika 

NE  Nemovitá věc situována v záplavové zóně I  
 

Nemovitá věc:   byla v minulosti zaplavena  nebyla v minulosti zaplavena  

Pojištění proti povodni / záplavě:  doporučuji                 není nutné 

Popis rizik spojených s umístěním nemovité věci 

Bez rizik. 
 

Věcná břemena a obdobná zatížení 

RIZIKO Popis rizika 

ANO Reálná břemena a služebnosti neovlivňující hodnotu nemovité věci (např. přípojky inženýrských sítí)  
ANO Zástavní právo / podzástavní právo (včetně budoucího)  

Popis věcných břemen a obdobných zatížení 

Na oceňované nemovité věci vázne několik věcných břemen k zajištění provozu inž. sítí, veřejného osvětlení a 
údržby tech. zařízení,  která nemají vliv na obvyklou cenu. 
 
Na LV č. 18745 v k.ú. Žižkov ze dne 9.4.2021 je evidováno zástavní právo smluvní váznoucí na jednotce č. 
2855/167 ve prospěch Lekvi & Partners s.r.o. 
 
S tímto omezením není v odhadu dále počítáno ani uvažováno. Zástavní právo není zohledněno v obvyklé ceně.   
 
 
 
 
 

Rizika ostatní 

RIZIKO Popis rizika 

NE  Nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek  

Přehled listů vlastnictví 

LIST VLASTNICTVÍ číslo 13178 
Kraj: CZ010 Hlavní město Praha Okres: CZ0100 Hlavní město Praha 
Obec: 554782 Praha Katastrální území: 727415 Žižkov 
Ulice: Pitterova č.o.: 15 

Vlastníci Podíl 
FO RČ: 820326 Lysenko Kateryna Stanislavskogo 3/38,  Kyjev 32 317 / 5 633 671 

Stavby  stavba je součástí pozemku 
část obce Žižkov Bytový dům č.p. 2855 na pozemku p.č. 4238/1, 

4250/8 
NE 

Pozemky  
4238/1 Pozemková parcela Parcela KN 551 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
4239/4 Pozemková parcela Parcela KN 155 m2 ostatní plocha 
4242/1 Pozemková parcela Parcela KN 1 644 m2 ostatní plocha 
4246/1 Pozemková parcela Parcela KN 438 m2 ostatní plocha 
4246/5 Pozemková parcela Parcela KN 229 m2 ostatní plocha 
4246/6 Pozemková parcela Parcela KN 85 m2 ostatní plocha 
4250/1 Pozemková parcela Parcela KN 13 969 m2 ostatní plocha 
4250/8 Pozemková parcela Parcela KN 10 909 m2 zastavěná plocha a nádvoří 

4250/10 Pozemková parcela Parcela KN 32 m2 ostatní plocha 
4251/4 Pozemková parcela Parcela KN 3 874 m2 ostatní plocha 

     

 

LIST VLASTNICTVÍ číslo 18745 
Kraj: CZ010 Hlavní město Praha Okres: CZ0100 Hlavní město Praha 
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Obec: 554782 Praha Katastrální území: 727415 Žižkov 
Ulice: Pitterova č.o.: 15 

Vlastníci Podíl 
FO RČ: 820326 Lysenko Kateryna Stanislavskogo 3/38,  Kyjev 1 / 1 

Jednotky  
 Číslo jednotky: 2855/167 Spoluvlastnický podíl: 32 317 / 5 633 671 Byt 

     

 

Výpočet věcné hodnoty staveb 

Výpočet věcné hodnoty (bytová jednotka, nebytová jednotka) 
Výpočet podlahových ploch jednotky 

Název Typ výměry Podlahová plocha Koeficient Započítaná plocha 

chodba byt 19,70 m2 1,00 19,70 m2 

chodba byt 7,80 m2 1,00 7,80 m2 

wc byt 2,40 m2 1,00 2,40 m2 

koupelna byt 7,80 m2 1,00 7,80 m2 

koupelna byt 19,40 m2 1,00 19,40 m2 

koupelna byt 3,30 m2 1,00 3,30 m2 

koupelna byt 3,60 m2 1,00 3,60 m2 

šatna byt 4,10 m2 1,00 4,10 m2 

šatna byt 4,90 m2 1,00 4,90 m2 

sklep byt 7,10 m2 0,50 3,55 m2 

terasa byt 115,80 m2 0,50 57,90 m2 

ložnice byt 28,50 m2 1,00 28,50 m2 

ložnice byt 31,50 m2 1,00 31,50 m2 

ložnice byt 31,80 m2 1,00 31,80 m2 

ložnice byt 24,70 m2 1,00 24,70 m2 

kuchyně byt 49,10 m2 1,00 49,10 m2 

obývací pokoj byt 76,70 m2 1,00 76,70 m2 

Celková podlahová plocha 438,20 m2  376,75 m2 

 

Garáže a garážová stání Počet Cena Celkem 

 gar.stání   uzamykatelné gar. stání   

 garáž (samostatný objekt)   venkovní stání   

3 ks 1 500 000 

 

Konstrukce Popis 
Základy vč. zemních prací železobetonové pasy izolované 
Svislé konstrukce železobetonové monolitické 
Stropy železobetonové monolitické 
Krov, střecha plochá 
Krytiny střech povlaková 
Klempířské konstrukce titanzinek 
Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky 
Úprava vnějších povrchů obklady na bázi umělých hmot a kovu 
Vnitřní obklady keramické běžné obklady 
Schody železobetonové montované s běžným povrchem 
Dveře vstupní bezpečností, vnitřní hladké plné dveře 
Vrata automatická sekční 
Okna dřevěná s dvojitým zasklením 
Povrchy podlah dřevěné podlahy, dlažby 
Vytápění ústřední - podlahová konvektor, el. topení. 
Elektroinstalace světelná 
Bleskosvod bleskosvod 
Vnitřní vodovod plastové trubky 
Vnitřní kanalizace plastové potrubí 
Vnitřní plynovod chybí 
Ohřev teplé vody centrální ohřev vody 
Vybavení kuchyní moderní kuch. linka s el. varnou deskou. 
Vnitřní hygienické vyb. WC 3x, umyvadla 3x, sprchové kouty 2x, vana 
Výtahy 2x osobní výtah 
Ostatní domácí telefon, EZS 
Instalační pref. jádra instalační šachty 
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Podlahová plocha [m2] 438,20 
Započitatelná plocha [m2] 376,75 
Jednotková cena (JC) [Kč/m2] 40 000 
Rozestavěnost % 100,00 
Reprodukční hodnota (RC) Kč 15 070 000 
Stáří roků 10 
Další životnost roků 90 
Opotřebení % 10,00 
Věcná hodnota (VH) Kč 13 563 000 

 

Výpočet hodnoty pozemků 

Základní popis oceňovaných pozemků 

Hodnota podílu na pozemku není předmětem samostatného ocenění. Hodnota podílu na pozemku je zohledněna v 
obvyklé ceně oceňované jednotky. 
 
 

Přehled oceňovaných pozemků 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  [m2] Spoluvlastnický podíl 
zastavěná plocha a nádvoří 4238/1 551 32 317 / 5 633 671 
ostatní plocha 4239/4 155 32 317 / 5 633 671 
ostatní plocha 4242/1 1 644 32 317 / 5 633 671 
ostatní plocha 4246/1 438 32 317 / 5 633 671 
ostatní plocha 4246/5 229 32 317 / 5 633 671 
ostatní plocha 4246/6 85 32 317 / 5 633 671 
ostatní plocha 4250/1 13 969 32 317 / 5 633 671 
zastavěná plocha a nádvoří 4250/8 10 909 32 317 / 5 633 671 
ostatní plocha 4250/10 32 32 317 / 5 633 671 
ostatní plocha 4251/4 3 874 32 317 / 5 633 671 
Celková výměra pozemků: 31 886  

Výpočet porovnávací hodnoty 

Popis / Zdůvodnění koeficientu zdroje ceny Kzc Lokalita / Fotografie 

Typ stavby Započitatelná 
plocha 

Podlaží Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient zdroje 
ceny  

Upravená cena 

  m2     Kč Kč/m2 Kzc  Kč/m2 
 

5+kk 340 m2 (Loft) Pitterova, Praha 3 - Žižkov 

byt 5+kk o rozloze 340m2 (4 prostorné ložnice, obývací pokoj s kuchyňskou 
linkou, 4koupelný, 2šatny, spíž a technická místnost), cele patro v budově, plus 
terasa 116m2, velký sklep 6,5m2 a dvě parkovací stáni v suterénu budovy. 

 

Byt se nachází v 13 patře 14 patrové moderní budovy, byt má dva vstupy, v 
případě zájmu, díky kterým lze rozdělit na 2 samostatné bytové jednotky. Byt má 
dřevěné okna, hliníkové venkovní žaluzie a kuchyňskou linku, je velice prostorný 
a světly. 

 

Rezidence Central Park má 24 hod. ostrahu a recepci, v objektu jsou kamerové 
systémy a zabezpečené veškerý vstupy a vjezdy do areálu.  

 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Nabídka RK;  

 

 

     

železobetonová 340,00 13/14 5+kk 34 000 000 100 000 0,90 90 000 

3+1 122 m2 Ke Kapslovně, Praha 3 - Žižkov 
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byt v centrální části rezidence Central Park Praha (Praha 3) s krásným výhledem 
na centrum Prahy. Světlý a prostorný byt o dispozici 3+1 kk (s možností využití 
jako 4+kk) zabírá 122 m2 v 13. patře 14 podlažní budovy a skládá se z kuchyně, 
obývacího pokoje, ložnice, dětského pokoje, průchozího pokoje vhodného pro 
kancelář, dvou koupelen, technické místnosti a šatny. Příjemným doplňkem k 
celkové ploše bytu je terasa o rozloze 34,03 m2, sklep 10,60 m2 a parkovací 
místo v plné velikosti, které se nachází v suterénu budovy. 

 

V bytě jsou použity vysoce kvalitní materiály, najdete zde bezpečnostní 
protipožární dveře v bytě a domě, modernou udělanou na míru kuchyň se 
spotřebiče, dřevěné podlahy, panoramatická francouzská okna z dřeva s 
izolačním trojsklem ve všech pokojích a venkovní žaluzie. Koupelny mají 
keramické vybavení zakončené nadstandardními dlaždicemi a podlahovým 
topením. Nechybí ani klimatizace v každém pokoji. Byt je minimálně použitý. 

 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Nabídka RK; Velikost objektu - korekce velikosti 
jednotky;  

 

 

     

železobetonová 122,00 13/14 3+1 16 000 000 131 148 0,77 100 984 

Byt 4+kk 333 m2 Jeremenkova, Praha 4 - Podolí 

Byt v novostavbě s dispozicí 4+kk-150m2, s dvěma terasami (33m2 a 150m2) a 
dvěma garážovými stáními, ve vyhledávané lokalitě se skvělou dostupností a 
těsnou blízkostí centra města, Praha - Podolí, ulice Jeremenkova. Byt se nachází 
v posledním patře sedmipodlažního domu s výtahem z roku 2007 a je součástí 
developerského projektu Rezidence Jeremenkova, který je situován na okraji 
vilové zástavby horní části Podolí. Poloha bytu je s orientací na jih a sever, 
terasa v úrovni bytu je orientována zejména na západ a horní střešní terasa pak 
nabízí nejen dechberoucí výhledy po celé Praze, ale hlavně také saunu a jacuzzi 
s absolutním soukromím. Samotný byt je zařízen plně vybavenou kuchyňskou 
linkou na míru, z předsíně je vstup do rozlehlé šatny s prostorem pro pračku a 
sušičku, podlahy a okna jsou v dřevěném nadstandardním provedení. Ložnice 
má samostatnou šatnu, koupelna podlahové vytápění a v bytě je pro Váš komfort 
instalována klimatizace. Ten ještě podtrhuje fakt, že byt je na patře domu zcela 
samostatně a výtah Vás dopraví prakticky přímo do bytu. Jedná se tak o 
stoprocentně diskrétní bydlení s možností kvalitní relaxace a přeci na dosah tepu 
velkoměsta.  

 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Nabídka RK; Lokalita - horší lokalita; Úvaha 
zpracovatele ocenění - výhled z jednotky;  

 

 

     

železobetonová 333,00 7 4+kk 23 990 000 72 042 1,09 78 526 

byt 5+kk 269 m2 Ocelářská, Praha 9 - Libeň 

Nový bytový dům ODETA TERAS s 36 byty – termín dokončení červen 2021. 

 

Harmonickým propojením přední části domu a zástavby ve vnitrobloku bylo 
vytvořeno netradiční a velmi příjemné bydlení. Všechny byty jsou navrženy s 
ohledem na co nejúčelnější využití prostoru a s použitím kvalitních materiálů. 
Atmosféru výjimečnosti pak podtrhují terasové byty směřované do zadní části 
domu, které jsou velmi klidné a nabízí příjemný výhled do parkové zeleně. 

 

Prodej nového moderního bytu 5+kk (vnitřní plocha bytu 209 m2) s prostornými 
terasami (59 m2) , který se nachází 8. NP osmipodlažního luxusního 
rezidenčního domu ODETA TERAS umístěného v atraktivní lokalitě Pražských 
Vysočan (ul. Ocelářská). K bytu je možné dokoupit parkovací stání a sklep. 

 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Nabídka RK; Provedení a vybavení - novostavba;  

 

 

     

železobetonová 269,00 8. 5+kk 35 663 233 132 577 0,77 102 084 

Realizovaná cena Malešická 2855/2 

V-2048/2021-101   ( LISTINY )  
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LV: 19300PDFpodání:11.1.2021 

cena:15 400 000 Kč 

katastr. pracoviště: Praha (101) 

BYT: č. 243 v budově: Malešická 2855/2, Žižkov (část obce), Praha (143 m2, 4 
místnosti) 

 

Hodnocení: Velikost objektu - korekce velikosti jednotky;  

 

 

 143,00  143 m2, 4 
místnosti 

15 400 000 107 692 0,85 91 538 

Započitatelná plocha: 376,75 m2  

Minimální jednotková cena: 78 526 Kč/m2 Minimální cena: 29 584 671 Kč 

Průměrná jednotková cena: 92 626 Kč/m2 Průměrná cena: 34 896 846 Kč 

Maximální jednotková cena: 102 084 Kč/m2 Maximální cena: 38 460 147 Kč 

Stanovená jednotková cena: 87 591 Kč/m2 Porovnávací hodnota:       33 000 000 Kč 
 

Rekapitulace ocenění 

Vyhodnocení nabývacího titulu a kupní ceny 

Kupní cena:  Kč 

Druh dokladu: Kupní smlouva - návrh 

Původní nabývací titul k jednotce nebyl předložený.  
 
Ocenění se provádí za účelem prodeje v dobrovolné dražbě.  

Komentář ke stanovení tržní hodnoty a vhodnosti zástavy 

Pro ocenění nemovité věci bylo využito aktuálních informací z lokálního trhu nemovitostí. Pro zjištění hodnoty obvyklé se 
jako nejprůkaznější jeví výsledky metody srovnávací. Ceny srovnatelných nemovitých věcí se v dané lokalitě pohybují v 
cenovém intervalu 74 - 100 tis. Kč/m2 podlahové plochy v závislosti na konkrétních cenotvorných faktorech, standardu 
vybavení, technickém stavu, stáří a opotřebení, dispoziční uspořádání atd.  
Na základě provedené analýzy stanovuji obvyklou cenu na 33.000.000,- Kč tj. 87 tis. Kč/m2 podlahové plochy. 
 
Výnosová metoda nebyla pro tento typ ocenění zohledněna.  
 
 

 

Rekapitulace ocenění posuzované nemovité věci 
Prodejnost nemovitosti: prodejná do 6 měsíců 

 Současný stav Budoucí stav 
Porovnávací hodnota 33 000 000 Kč 0 Kč 
Výnosová hodnota 0 Kč 0 Kč 
Věcná hodnota 13 563 000 Kč 0 Kč 
Tržní hodnota 33 000 000 Kč  

- z toho hodnota pozemku 0 Kč 0 Kč 
 

Silné stránky nemovité věci 

+ poloha 
+ výhled z jednotky! 
+ vybavení ve vyšším standardu 
+ doprovodné služby v domě 
+ výborná dopravní dostupnost MHD 

Slabé stránky nemovité věci 

- komplex 700 bytů 
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Seznam podkladů a příloh 
Podklad / Příloha   počet stran A4 v příloze   

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 18745  ze dne  9.4.2021 2 

Kopie katastrální mapy ze dne 9.4.2021 2 

Fotodokumentace nemovité věci. 5 

Mapa oblasti 2 

Půdorys bytu 1 

Informace z realitních serverů a kanceláří  

Informace z internetových stránek www.mapy.cz, www.cuzk.cz  

Informace sdělené při místním šetření.  
  

Koncesní listina 

Koncesní listina evidenční číslo 310001/U2012/668/SLA na předmět podnikání  
„Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik" vydaná 
Městskou částí Praha 1, odbor živnostenský, Praha 1 Vodičkova 18, č.j. UMCP1 005981/2012 ze dne 12.1.2012  
Jméno a příjmení: Ing. Petr Hrubý   
Identifikační číslo: 88 38 72 41  
Místo podnikání: Špotzova 31/121, Praha 6, 161 00  
Vznik oprávnění provozovat živnost: 11.1.2012  
 
Zpracovatel ocenění tímto osvědčuje, že:  
V současné době ani v budoucnosti nebude mít účast nebo prospěch z podnikání, které je předmětem zpracovaného 
tržního ocenění; výše odměny nezávisí na dosažených závěrech, nebo odhadnutých hodnotách.  
Zpracované tržní ocenění zohledňuje všechny známé skutečnosti ke dni zpracování, které by mohly ovlivnit dosažené 
závěry nebo odhadnuté hodnoty.  
Při zpracování tržního ocenění byly brány v úvahu obecné předpoklady a omezující podmínky  
pro stanovení tržního hodnocení.  
Při své činnosti jsem neshledal žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že předané dokumenty a podklady nejsou 
pravdivé a správné.  

 

Obvyklou cenou se pro účely tohoto ocenění rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 
obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými 
okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a 
kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k 
nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním. 

 

 V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní hodnotou, pokud zvláštní 
právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro 
neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny. 

 
Tržní hodnotou se pro účely tohoto ocenění rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba 
směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v 
souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli 
v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto ocenění rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi 
sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle. 
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Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 18745  ze dne  9.4.2021 
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Kopie katastrální mapy ze dne 9.4.2021 

 
Pozemek p.č.  v k.ú. č.  
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Fotodokumentace nemovité věci. 

  
obývací pokoj obývací pokoj 

  
obývací pokoj kuchyň s jídelnou 

  
kuchyň s jídelnou obývací pokoj 
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zádveří chodba 

  
pokoj pokoj 

  
chodba šatna 
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koupelna koupelna 

  
wc tech. místnost 

  
ovládání klima + topení výhled z terasy 
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kuchyň pokoj 

  
koupelna koupelna 

  
chodba výhled 
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3x parkovací stání č. 167 

  
vstup do 2+kk vstup do 3+kk 

  
terasa výhled 
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Mapa oblasti 

 
Bližší okolí - zdroj: http://www.mapy.cz 

 
Širší okolí - zdroj: http://www.mapy.cz 
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Bližší okolí - zdroj: http://www.mapy.cz 

 
Širší okolí - zdroj: http://www.mapy.cz 
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Půdorys bytu 

 
 

 


