ZNALECKÝ POSUDEK
o cenì nemovitých vìcí

è. 14346-1568/2021
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Exekutorský úøad Litomìøice JUDr. Ondøej Mareš,
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124 EX 917/21
Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých
vìcí pro úèely exekuèního øízení.

Obor, odvìtví, specializace:

Obor Ekonomika, Odvìtví Ceny a odhady,
Specializace nemovitosti.

Adresa pøedmìtu ocenìní:

Moravský Písek, Moravský Písek, okres Hodonín

Prohlídka pøedmìtu ocenìní
provedena dne:

01.07.2021

Zpracováno ke dni:
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XP invest, s. r. o.-znalecký ústav v oboru
Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti
Mánesova 1374/53, 12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: info@xpinvest.cz

Znalecký posudek obsahuje 13 stran textu vèetnì titulního listu a 12 stran pøíloh.
Objednateli se pøedává ve 2 vyhotoveních.

Místo a datum vyhotovení:

V Praze, dne 28.07.2021
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A. Zadání
1. Znalecký úkol - odborná otázka
Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemkù parc. è.
1791/234, 4396 nacházejících se v obci Moravský Písek, okres Hodonín, katastrální
území Moravský Písek.
2. Úèel znaleckého posudku
Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro úèely exekuèního øízení.
3. Skuteènosti sdìlené zadavatelem
Zadavatel nesdìlil žádné informace, které by mìly vliv na pøesnost závìru znaleckého
posudku.

B. Výèet podkladù
1. Postup výbìru zdrojù
Zpracovatel urèil níže uvedené zdroje dat pro splnìní zadaného znaleckého úkolu.
Všechny uvedené zdroje jsou dùležité pro bezchybný výpoèet a stanovení obvyklé ceny
pøedmìtného majetku. Zdroje byly urèeny na základì požadavkù vyplývajících z
platných oceòovacích pøedpisù, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se
zpracováním obdobných ocenìní.
2. Výèet zdrojù
Zdroje pro vypracování posudku: informace zjištìné pøi prohlídce, výpis z elektronické
verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, povodòová mapa, informace
realitních kanceláøí, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní
plán, systém INEM - technické øešení a databáze realitních transakcí, usnesení 124EX
917/21-54.
3. Vìrohodnost zdrojù
Výše uvedené zdroje byly vybrány s dùrazem na maximální vìrohodnost.

C. Nález
1. Základní informace
Název pøedmìtu
ocenìní:
Adresa pøedmìtu
ocenìní:
Kraj:
Okres:

Pozemky parc. è. 1791/234, 4396 v katastrálním území
Moravský Písek
Moravský Písek, Moravský Písek, okres Hodonín
Jihomoravský kraj
Hodonín
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Obec:
Katastrální území:

Moravský Písek
Moravský Písek

2. Prohlídka a zamìøení
Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 21.07.2021. V den prohlídky probìhla
celková prohlídka pøedmìtu ocenìní.
3. Vlastnické a evidenèní údaje
Vlastnické právo – LV è. 392
Helešic Josef, Revoluèní 151, 69685 Moravský Písek 1/2
Seèka Zdenìk, Horní Baráky 123, 69685 Moravský Písek 1/2
Nemovitosti:
Pozemky parc. è. 1791/234, 4396 nacházející se v obci Moravský Písek, okres
Hodonín, katastrální území Moravský Písek.
4. Dokumentace a skuteènost
Dokumentace odpovídá skuteènému stavu.
5. Celkový popis nemovitosti
Oceòovaný pozemek parc. è. 1791/234 je užíván jako zemìdìlský pozemek, v katastru
nemovitostí je pozemek veden jako orná pùda, v územním plánu je plocha regulovaná
jako plocha zemìdìlská, o rozloze 1.756 m2. Oceòovaný pozemek parc. è. 4396 je
užíván jako zemìdìlský pozemek, v katastru nemovitostí je veden jako orná pùda,
v územním plánu je plocha regulovaná jako plocha zemìdìlská, o rozloze 1.892 m 2.
Na pozemcích nejsou trvalé porosty, pozemky nejsou oploceny. Samotné pozemky jsou
mírnì svažité. Pøístup k pozemkùm je po nezpevnìné obecní cestì – pozemek parc. è.
4386.
Pozemky jsou umístìny na samotì a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.
Dostupnost obchodù je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací
dobou. V obci je dostupná základní škola, pro vyšší vzdìlání a specializované služby je
nutné dojíždìt a v místì je pouze èásteèná vybavenost z hlediska kulturních zaøízení. V
obci je pouze èásteèná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné
úøady - nutnost dojezdu kvùli úøedním záležitostem a v obci je poboèka Èeské pošty.
Pozemky se nachází v klidné lokalitì bez zdraví ohrožujících vlivù a v bezprostøední
blízkosti objektu je zeleò v podobì lesù a luk. Pozemky se nachází v lokalitì se
zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav.
V obci je zastávka autobusových a vlakových spojù a parkovací možnosti jsou
nepøíznivé.
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Oceòované nemovitosti nejsou zatíženy vìcnými bøemeny.

Tabulkový popis

Popis
oceòovaného
pozemku

3.648 m

Druh pozemku

zemìdìlský pozemek

Územní plán

plochy zemìdìlské

Trvalé porosty

bez porostù

Venkovní stavby

/

Sklon pozemku

mírnì svažitý

Oplocení

neoploceno

Pøístupová cesta

pøístup po nezpevnìné obecní cestì

Popis okolí

neobydlená oblast

Poloha v obci

na samotì

Vybavenost

dostupnost pouze menších obchodù s omezenou otevírací
dobou, v místì je dostupná základní škola, pro vyšší
vzdìlání a specializované služby je nutné dojíždìt, v místì
je pouze èásteèná vybavenost z hlediska kulturních zaøízení,
v místì je pouze èásteèná vybavenost z hlediska sportovního
vyžití, nutnost dojezdu kvùli úøedním záležitostem, v obci je
poboèka Èeské pošty

Životní prostøedí

klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivù, zeleò v podobì
lesù a luk v bezprostøední blízkosti, lokalita se
zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav

Spojení a parkovací možnosti

zastávka vlakových a autobusových spojù, nepøíznivé
parkovací možnosti

Sousedé a kriminalita

dle znalostí zpracovatele v místì není zvýšená kriminalita,
zloèiny jsou zde výjimeèné

Popis okolí

Vìcná bøemena

2

Rozloha

oceòované nemovitosti nejsou zatíženy vìcnými bøemeny

Další informace
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6. Metoda ocenìní
Pro úèely stanovení obvyklé ceny k datu ocenìní 01.07.2021 jsou použity všeobecnì
uznávané a vyžadované oceòovací postupy.
Vymezení pojmu obvyklá cena:
ZÁKON è. 151/1997 Sb. o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o
oceòování majetku)
ÈÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Zpùsoby oceòování majetku a služeb, odst. 2:
„Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena pøi
prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování stejné nebo
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní. Pøitom se
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají
vlivy mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo kupujícího ani
vliv zvláštní obliby. Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumìjí napøíklad stav tísnì
prodávajícího nebo kupujícího, dùsledky pøírodních èi jiných kalamit. Osobními
pomìry se rozumìjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pøikládaná
majetku nebo službì vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadøuje
hodnotu majetku nebo služby a urèí se ze sjednaných cen porovnáním.“
Pro stanovení obvyklé ceny je použit postup popsaný ve vyhlášce è. 488/2020 Sb.
kterou se mìní vyhláška è. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceòování majetku
(oceòovací vyhláška), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Volba metody:
Za úèelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobì ocenìní
majetku dle platného cenového pøedpisu a dle tržního porovnání. Základní metodika,
která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda porovnání pomocí indexù
uvedená v publikaci Teorie oceòování nemovitostí, nakladatelství CERM. Dále je
použita metodika "Postupy pøi oceòování majetku státu" vytvoøená Úøadem pro
zastupování státu ve vìcech majetkových. Rovnìž se v rámci výpoètu používá metodika
"Komentáø k urèování obvyklé ceny (ocenìní majetku a služeb)" vydaná Ministerstvem
financí Èeské republiky.
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D. ZNALECKÝ POSUDEK
I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu

Ocenìní cenou zjištìnou
Oceòovací pøedpis
Ocenìní je provedeno podle zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku ve znìní
zákonù è. 121/2000 Sb., è. 237/2004 Sb., è. 257/2004 Sb., è. 296/2007 Sb., è. 188/2011
Sb., è. 350/2012 Sb., è. 303/2013 Sb., è. 340/2013 Sb., è. 344/2013 Sb., è. 228/2014
Sb., è. 225/2017 Sb. a è. 237/2020 Sb. a vyhlášky MF ÈR è. 441/2013 Sb. ve znìní
vyhlášky è. 199/2014 Sb., è. 345/2015 Sb., è. 53/2016 Sb., è. 443/2016 Sb., è. 457/2017
Sb., è. 188/2019 Sb. a è. 488/2020 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è.
151/1997 Sb.

1. Zemìdìlské pozemky
Ocenìní
Zemìdìlské pozemky ocenìné dle § 6
Výpoèet úpravy základní ceny - pøíloha è. 5:
Obce s 10-25 tisíci obyv. - území sousedních obcí:
Celková úprava ceny:

60,00%
60,00 %

Parcelní
Výmìra
JC
Úprava
BPEJ
èíslo
[m2]
[Kè/m2]
[%]
orná pùda
1791/234 00810
1 756 11,80
60,00
orná pùda
4396
00401
126
7,32
60,00
orná pùda
4396
02110
1 766
5,41
60,00
Zemìdìlské pozemky ocenìné dle § 6
Celkem:
3 648 m2
Zemìdìlské pozemky - výchozí cena pro výpoèet vlastnického
podílu
Úprava ceny vlastnickým podílem

UC
[Kè/m2]
18,88
11,71
8,66

Zemìdìlské pozemky - zjištìná cena celkem

=

Název

=
*

Cena
[Kè]
33 153,28
1 475,46
15 293,56
49 922,30
49 922,30 Kè
1/2
24 961,15 Kè

Výsledky analýzy dat
1. Zemìdìlské pozemky

24 961,- Kè

Výsledná cena - celkem:

24 961,- Kè

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

24 960,- Kè

6

II) Ocenìní tržním porovnáním
Ocenìní srovnávací metodou
Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k
prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotì, za
kterou by nemovitost mohla být smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s
mnoha faktory (napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslušenství).
Tyto faktory jsou zohlednìny korekèními koeficienty. Na základì porovnání tìchto parametrù a
vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceòované nemovitosti.
Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze.

Pozemky parc. è. 1791/234, 4396 v katastrálním území Moravský Písek
Pozemek v katastrálním území Moravský Písek, obec Moravský Písek
è.

K1 - poloha

K2 velikost

K3 - úèel užití

Moravský Písek, Moravský
Písek, okres Hodonín

plocha 3648
2
m

zemìdìlský pozemek - orná
pùda

1

Moravský Písek, okres
Hodonín

zemìdìlský pozemek - orná
pùda, trvalý travní porost

2

Vlkoš, okres Hodonín

3

Vracov, okres Hodonín

plocha 5685
2
m
plocha
2
26175 m
plocha 3771
2
m

Oceòovaný
objekt

K4 inženýrské sítì

K5 - další
vlastnosti

zemìdìlský pozemek - orná
pùda
zemìdìlský pozemek - orná
pùda
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è

Cena
požadovaná
resp.
zaplacená
2
za 1 m

Koef.
redukce
na
pramen

1

27,52 Kè

Nepoužit

2

21,78 Kè

Nepoužit

3

21,21 Kè

Nepoužit

Cena
po
redukci
na
pramen
27,52
Kè
21,78
Kè
21,21
Kè

K1 poloha

K2 velikost

K3 úèel
užití

K4 inženýrské
sítì

K5 další
vlastnosti

K6 úvaha
odhadce

K1 x.
x K6

Cena
oceòovaného
objektu
odvozená ze
srovnání

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0000

27,52 Kè

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0000

21,78 Kè

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0000

21,21 Kè

Celkem prùmìr
Minimum
Maximum
Smìrodatná odchylka - s
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku
K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší)
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì nižší

23,50 Kè
21,21 Kè
27,52 Kè
3,49 Kè
20,01 Kè
26,99 Kè

Komentáø: Jedná se o stejné nebo podobné zemìdìlské pozemky. Lokality jsou též
srovnatelné. Cenotvorné rozdíly nebyly shledány.
Srovnávací hodnota nemovitostí celkem:
Na základì výše uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na
23,50 Kè/m2
*
______________3.648 m2
= 85.737 Kè
Celková cena po zaokrouhlení:

86.000,-- Kè
Celková cena po úpravì spoluvlastnickým podílem ve výši id. 1/2
43.000,-- Kè
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Ocenìní dle metodiky:
- ÚZSVM (Postupy pøi oceòování majetku státu)
- MFÈR (Komentáø k urèování obvyklé ceny)

Pozemek v katastrálním území Moravský Písek, obec Moravský Písek
è.

K2 velikost

K1 - poloha

K4 inženýrské sítì

K3 - úèel užití

Moravský Písek, Moravský
Písek, okres Hodonín

plocha 3648
2
m

zemìdìlský pozemek - orná
pùda

1

Moravský Písek, okres
Hodonín

zemìdìlský pozemek - orná
pùda, trvalý travní porost

2

Vlkoš, okres Hodonín

3

Vracov, okres Hodonín

plocha 5685
2
m
plocha
2
26175 m
plocha 3771
2
m

Oceòovaný
objekt

K5 - další
vlastnosti

zemìdìlský pozemek - orná
pùda
zemìdìlský pozemek - orná
pùda

Výpoèet relace dle èl. 5 odst. 3 „Postupy pøi oceòování majetku státu“.
Výpoèet relace è.1
è.
1
2
3

2

Objektivizace nabídkové ceny
-

Cena po objektivizaci
27,52
21,78
21,21

Maximální hodnota
Minimální hodnota
Relace min vs. max hodnoty

27,52
21,21
1,2975

(pøípad è.1)
(pøípad è.3)
OK

Aritmetický prùmìr

23,50

Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
27,52
21,78
21,21

Výpoèet dle metodiky UZSVM (Postupy pøi oceòování majetku státu)

Pozemek v katastrálním území Moravský Písek, obec Moravský Písek

è.

K1 - poloha

K2 velikost

K3 - úèel užití

Oceòovaný
objekt

Moravský Písek,
Moravský Písek, okres
Hodonín

plocha
2
3648 m

zemìdìlský pozemek orná pùda

1

Moravský Písek, okres
Hodonín

plocha
2
5685 m

2

Vlkoš, okres Hodonín

zemìdìlský pozemek orná pùda, trvalý travní
porost
zemìdìlský pozemek orná pùda

3

Vracov, okres Hodonín

plocha
2
26175 m
plocha
2
3771 m

zemìdìlský pozemek orná pùda

K4 inženýrské
sítì

K5 - další
vlastnosti

Váha
srovnání

X

3
3
3
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Výpoèet základní ceny
è.
1
2
3

Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
27,52
21,78
21,21

2

Objektivizace nabídkové ceny
-

Cena po objektivizaci
27,52
21,78
21,21

Mezisouèet

Váha
3
3
3

Souèin
82,56
65,34
63,63
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211,53

Celkem

23,50

Základní cena: 23,50 Kè/m2
Úprava ceny dle èl. 5 odst. 4 a 5:
23,50 * 1,0000 = 23,50 Kè/m2
Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu „Postupy pøi oceòování majetku
státu“ je vzhledem k výše uvedenému stanovena na
23,50 Kè/m2
______________* 3.648 m2
= 85.728,00 Kè
Celková cena po zaokrouhlení:

85.700,-- Kè
Celková cena po úpravì spoluvlastnickým podílem ve výši id. 1/2
42.850,-- Kè

Výpoèet dle metodiky MFÈR
Vylouèení extrémní hodnoty
è.
1
2
3

Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
28
22
21

2

Objektivizace nabídkové ceny
-

Støední hodnota
Medián
Rozdíl max-min
Minimum
Maximum

Cena po objektivizaci
27,52
21,78
21,21

23,50
21,78
6,31
21,21
27,52

Rozdìlení èetnosti
21
23
25

Tøídy
až
až
až

Èetnost
23
25
28

Pravdìpodobnost
2
0
1

0.66666666666667
0
0.33333333333333
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Èetnost
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Èetnost

23

25

28

až

až

až

21

23

25

Výsledná cena dle metodiky MFÈR je stanovena v rozsahu:
od 21,21 Kè/m2do 23,30 Kè/m2
______________* 3.648 m2
od 77.374,08 Kè do 84.998,40 Kè
Celková cena po zaokrouhlení:

od 77.400,-- Kè do 85.000,-- Kè
Celková cena po úpravì spoluvlastnickým podílem ve výši id. 1/2
od 38.700,-- Kè do 42.500,-- Kè
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E. Rekapitulace, odùvodnìní, kontrola:
I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu

24.960,-- Kè
II) Ocenìní tržním porovnáním

Výsledek dle srovnávací metody
43.000,-- Kè
Výsledek dle metodiky ÚZSVM
42.850,-- Kè
Výsledek dle metodiky MFÈR
od 38.700,-- Kè do 42.500,-- Kè
Výše uvedenými metodikami byly vypoèteny dílèí ceny, které se stanou základem
pro stanovení výsledné obvyklé ceny. Základní ceny pro ocenìní podle oceòovací
vyhlášky jsou vyhodnocované statisticky zpìtnì a jelikož ceny nemovitostí v posledních
letech relativnì rostou, mùže tak jít o pøíèinu rozdílu mezi cenami.
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F. ZÁVÌR:
Znalecký úkol: Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro úèely
exekuèního øízení.
Na základì výše uvedených zjištìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši
id. 1/2 pøedmìtné nemovitosti v daném místì a èase stanovena po zaokrouhlení na

43.000 Kè
Slovy: ètyøicettøitisíc korun
Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl pøibrán externí konzultant.
Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odmìna.
Vypracoval:
XP invest, s. r. o.-znalecký ústav v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti, Ing.
Eva Hurtíková, Martin Málek, Ing. Zdenìk Mazáèek
Mánesova 1374/53, 12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: info@xpinvest.cz
V Praze, dne 28.07.2021

………………………… …………………………… ………………………….
Ing. Eva Hurtíková

Martin Málek

Ing. Zdenìk Mazáèek

G. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké èinnosti,
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona è. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumoènících, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky è. 37/1967 Sb. k
provedení zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
Ministerstvem spravedlnosti Èeské republiky, è. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6.
2012 do prvního oddílu seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou èinnost v oboru
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnìní pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký
posudek je zapsán pod poøadovým èíslem 14346-1568/2021 znaleckého deníku.

13

H. Seznam pøíloh
výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace
pøedmìtu ocenìní, výøez z územního plánu, srovnávané nemovitosti, výøez z povodòové
mapy

I. Pøílohy
Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì

14

15

16

17

Výøez z územního plánu

Výøez z povodòové mapy
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Poøízená fotodokumentace
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Srovnávané nemovitosti
Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 5685 m , Moravský
Písek, okres Hodonín
Celková cena: 156.430 Kè
Adresa: Moravský Písek, okres Hodonín

2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci)

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì))
Adresa

Moravský Písek, okres Hodonín

Èíslo øízení

V-2905/2021

Cena dle kupní
smlouvy

156 430 Kè

Plocha pozemku
(m2)

5685

Kupní smlouva
podepsaná dne

02.03.2021

Souèasné využití

zemìdìlská
pùda

Slovní popis
Nabízíme Vám ke koupi pozemky v katastrálním území Moravský Písek, v okrese
Hodonín, LV 2342 Parcela è. 3693 - o výmìøe 1412 m2 (druh pozemku - trvalý travní
porost) Parcela è. 3929 - o výmìøe 836 m2 (druh pozemku - trvalý travní porost)
Parcela è. 4524 - o výmìøe 685 m2 (druh pozemku - orná pùda) Parcela è. 5386 - o
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výmìøe 1134 m2 (druh pozemku - orná pùda) Parcela è. 5366 - o výmìøe 149 m2 (druh
pozemku - ostatní plocha) a 3/8 parc. è. 4014 – výmìra 3917 m2. Jsme pøímí majitelé
pozemkù, neplatíte tedy žádnou provizi. Zajiš•ujeme rychlý prodej - pøipravíme kupní
smlouvy a v pøípadì zájmu Vám zajistíme ostatní právní služby. Zaruèíme Vám
jednoduchý a transparentní prodej.
4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení
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Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 26175 m , Vlkoš,
okres Hodonín
Celková cena: 570.000 Kè
Adresa: Vlkoš, okres Hodonín

2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci)

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì))
Adresa

Vlkoš, okres Hodonín

Èíslo øízení

V-3728/2020738

Cena dle kupní
smlouvy

570 000 Kè

Plocha pozemku
(m2)

26175

Kupní smlouva
podepsaná dne

03.09.2020

Souèasné využití

zemìdìlská
pùda

Slovní popis
Nabízíme Vám pozemek ve výluèném vlastnictví v k.ú. Vlkoš u Kyjova v okrese
Hodonín, Jihomoravský kraj. Jedná se o parcelu è. 3495 zapsanou na LV 1852 o
celkové výmìøe 26.175 m2. Pozemek je veden jako orná pùda s prùmìrnou bonitou
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14,12 Kè, nachází se pøímo vedle obecní cesty. Na pozemek je v souèasné dobì
uzavøená pachtovní smlouva, kterou Vám na vyžádání zašleme k nahlédnutí.
4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 3771 m , Vracov,
okres Hodonín
Celková cena: 80.000 Kè
Adresa: Vracov, okres Hodonín
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2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci)

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì))
Adresa

Vracov, okres Hodonín

Èíslo øízení

V-3725/2020738

Cena dle kupní
smlouvy

80 000 Kè

Plocha pozemku
(m2)

3771

Kupní smlouva
podepsaná dne

04.09.2020

Souèasné využití

zemìdìlská
pùda

Slovní popis
Nabízíme k prodeji parcelu orné pùdy v katastrálním území Vracov, v okrese Hodonín.
Parcela mìøí 3 771 m2, je obdìlávána a pøihlášena v LPIS. Je bez jakýchkoli omezení
vlastnického práva. Parcela je pøístupná z obecní cesty a je propachtována. Pro další
informace se obra•te na realitního makléøe.
4. Fotodokumentace
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5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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