
 
 

  
 

ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 7751-215/2019 

 
 
 

Objednatel znaleckého posudku: TOMKO a partneři v.o.s. 
Řipská 1676/25 
130 00 Praha 3 

 
 
 
Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny podílu id. ½ na 

nemovitostech zapsaných na LV 196 pro kat. území 
Hněvkov u Mačkova, obec Blatná, okres Strakonice, 
pro účely insolvenčního řízení KSCB 28 INS 
10457/2015 

 

Dle mezinárodně uznávaných metodik pro stanovení tržní ceny nemovitosti a dle zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 
257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., 
č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 
199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb. a č. 457/2017 Sb., podle stavu ke 
dni 18.1.2019 znalecký posudek vypracoval: 

 XP invest, s. r. o. 
 Mánesova 1374/53 
 120 00 Praha 2 
   
 www.odhadonline.cz 
 Tel.: +420 737 858 334 
 Email: info@xpinvest.cz 
   

 

Znalecký posudek obsahuje 18 stran textu včetně titulního listu a 18 stran příloh. Objednateli se 
předává ve 2 vyhotoveních. 

 

V Praze 1.2.2019 



- 2 - 

 

A. NÁLEZ 

1. Znalecký úkol 
Stanovení  obvyklé ceny podílu id. ½ na nemovitostech zapsaných na LV 196 pro  kat. území  
Hněvkov u Mačkova, obec Blatná, okres Strakonice, pro účely insolvenčního řízení KSCB 28 INS 
10457/2015 

2. Základní informace 
Název předmětu ocenění: Pozemky s RD 
Adresa předmětu ocenění: Hněvkov 14 
 388 01 Hněvkov 
LV: 196 
Kraj: Jihočeský 
Okres: Strakonice 
Obec: Blatná 
Katastrální území: Hněvkov u Mačkova 
Počet obyvatel: 6 648 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 809,00 Kč/m2 

 
Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel I  0,95 
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 

5000 a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D 

III  0,85 

O3. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 
obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 
velikosti nad 5000 obyvatel 

V  1,00 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, 
kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka a 
autobusová zastávka 

II  0,95 

O6. Občanská vybavenost v obci: Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, škola a školské zařízení, pošta, 
bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,00 

 
Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 621,00 Kč/m2 

3. Prohlídka a zaměření 
Obhlídka rodinného domu byla provedena dne 18.1.2019 za přítomnosti Aleny Mourkové. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 
- výpisy z elektronické formy KN ze dne 18.1.2019  
- místní šetření dne 18.1.2019 
- informace realitních kanceláří v regionu (www.inem.cz, www.sreality.cz) 

5. Vlastnické a evidenční údaje 
Vlastnické údaje k datu ocenění: 
Alena Mourková, čp.90, 388 01 Bezdědovice, podíl ½ 
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Eva Kovaříková, Za Výtopnou 297, Dvorec, 335 03 Nepomuk, podíl ¼  
Marcela Kovaříková, Za Výtopnou 268, Dvorec, 335 03 Nepomuk, podíl ¼  
 
Nemovitosti:  
- pozemek pč. st.34 – zast. plocha a nádvoří  o výměře 457m2 se stavbou bydlení čp. 14 
- pozemek pč. 39 – zahrada o výměře 288m2 
- pozemek PZE 104/3 - orná půda 3.520m2, BPEJ 73211 
- pozemek PZE 126/3 - orná půda 3.284m2, BPEJ 56701 
- pozemek PZE 250/18 - orná půda 3.277m2, BPEJ 55800 
 
zapsané na LV 196 pro kat. území  Hněvkov u Mačkova, obec Blatná, okres Strakonice 

6. Dokumentace a skutečnost 
Podle katastru nemovitostí vázne na pozemcích pč. st34 a čp.39 věcné břemeno užívání a na domě 
čp.14 věcné břemeno bytu pro matku vlastníků. 
Vzhledem k účelu posudku nejsou exekuční zástavní práva váznoucí na nemovitostech 
zohledňována. 
 
7. Celkový popis nemovitosti 
Město Blatná leží asi 20 km severně od Strakonic. Město má komplexní občanskou vybavenost, 
veškeré inženýrské sítě a obsluhováno je autobusovou i železniční dopravou. 
Nemovitost se nachází v Hněvkově, odloučené části města při silnici E49 z Plzně do Písku. V místě 
je pouze zastávka autobusu, občanská vybavenost je v sídelní části města. Pozemky se stavbou RD 
čp.14 leží v úzké postranní ulici, parkování je možné u pozemku.  
Původní část domu pochází z roku 1868, před cca šedesáti roky byly přistavěny další místnosti, 
veranda a koupelna. Podlouhlý zděný dům se sedlovou střechou krytou taškami má smíšené základy 
vyrovnávající mírnou svažitost pozemku, snaha o zemní izolaci původní části nebyla příliš úspěšná. 
Původní zdivo má šířku přes 60cm, mladší 45cm. Okna jsou špaletová a kastlová, podlahy prkenné 
popř. kryté PVC nebo koberci, stropy nízké (jen 2,20cm). Dům je napojen na elektřinu, voda je 
zavedena ze studny a splašky svedeny do jímky. Topení je lokálními kamny na TP, ohřev vody 
bojlerem.  
Z vstupní verandy se vhází do chodby, napravo je nejstarší místnost, nalevo kuchyň, za ní průchozí 
pokoj a ložnice. Z kuchyně se vstupuje i do přistavené koupelny s WC.  
 
Na zahradě se nachází zděná kůlna, nová vrtaná studna a skleník. Oplocení je zčásti dřevěné, zčásti 
pletivové s plechovou pletivovou bránou a brankou. 
 
Pozemky zjednodušené evidence PZE 104/3, PZE 126/3 a PZE 250/18 zapsané na LV 196 leží jižně 
od sídelní části Blatné a západně od Hněvkova v lokalitě „Na vrších“. Jde o jednotlivé zemědělské 
pozemky, které jsou součástí velkých společně obhospodařovávaných celků. Pozemky jsou 
pronajaty, bližší informace o pachtu se nepodařilo zjistit. 
 

Tabulkový popis 

Popis rodinného domu 

Typ rodinného domu samostatný objekt 

Počet nadzemních podlaží 1 

Podsklepení ne 



- 4 - 

 

Podkroví ne 

Půda ano 

Dům byl postaven v roce základ v roce 1868, přístavba před cca 50 lety 

Zdroj informace o době výstavby na základě sdělení přítomné osoby 

Rozsah rekonstrukce domu  

Základy smíšené 

Konstrukce zděná 

Stropy dřevěné trámové 

Tloušťka stěn 60 cm 

Střecha sedlová 

Krytina střechy pálená taška 

Klempířské prvky plechové 

Vnější omítky vápenné 

Vnitřní omítky vápenné 

Typ oken v domě kastlová 

Orientace oken obytných místností jih 

Koupelna(y) klasická vana, umyvadlo 

Toaleta(y) klasická toaleta 

Vstupní dveře dřevěné 

Typ zárubní ocelové 

Vnitřní dveře dýhované plné 

Osvětlovací technika lustry 

Kuchyně kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů 

Dispozice RD 3+1 

Popis místností a rozměry v m2 Podlahová plocha činí 120 m
2 

Elektřina 230V 

Vodovod připojení ke studni 

Svod splašek jímka 

Plynovod ne 

Řešení vytápění v domě Kamna na TP 

Topná tělesa chybí 

Řešení ohřevu vody bojler 

Podlahy v domě 

místnosti: koberce 
kuchyně: lino 
koupelna, WC: keramická dlažba 
chodba: keramická dlažba 
ostatní: keramická dlažba 

Popis stavu rodinného domu Původní stav 

Vady rodinného domu rozvody: zastaralý prvek 
podlahy: zastaralý prvek 
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vybavení: zastaralý prvek 
okna: zastaralý prvek 
střecha: zastaralý prvek 
zdivo: bez vad 

Popis pozemku  

Trvalé porosty  ovocné dřeviny 

Venkovní stavby zděná kůlna, studna, skleník 

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení pletivo do ocelových sloupků 

Přístupová cesta k objektu přístup po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci v části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce 

Vybavenost nedostatečná dostupnost obchodů - nutnost dojezdu, soustava 
škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu,  

Životní prostředí 
klidná lokalita se zvýšeným množstvím zplodin z 
automobilové dopravy, zeleň v podobě lesů a luk v 
docházkové vzdálenosti, lokalita se zanedbatelným 
nebezpečím výskytu záplav 

Spojení a parkovací možnosti pouze zastávka autobusových spojů, dobré parkovací možnosti 
přímo u objektu 

Sousedé a kriminalita 
vztahy bezproblémové - vlastník je se sousedy v běžném 
kontaktu, v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde 
výjimečné 

Věcná břemena Věcné břemeno bytu a užívání 

Další informace  

 

8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny používáme mezinárodně uznávaných oceňovacích postupů. 

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), Část první , Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 1: 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. 
Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona 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 věci a určí se 
porovnáním.“ 
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Volba metody: 

Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě tržního porovnání. 
Základní metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda porovnání 
pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, nakladatelství CERM.  

 

Metody stanovení hodnoty věcného břemene (služebnosti) 

 
Při stanovení hodnoty věcného břemene vycházíme z §18 zákona č.151/1997 Sb, kde se říká, že 
právo odpovídající věcnému břemeni se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku 
ve výši obvyklé ceny s tím, že roční užitek se násobí počtem let užívání břemene, nejvýše však pěti, 
při dožití konkrétní osoby deseti. Roční užitek z věcného břemena bytu se odvozuje od obvyklého 
nájemného. Za účelem stanovení obvyklého nájemného bytu používáme metodu tržního porovnání. 
 

9. Obsah znaleckého posudku 

I) ocenění dle cenového předpisu 

1. Pozemky s RD – podíl ½   
1.1. Oceňované pozemky  
1.2. RD  
1.3. Studna  
1.4. Skleník  
1.5. Porost  

2. Pozemky zemědělské – podíl ½   

II) Ocenění srovnávací metodou 

    IIa)   Pozemky s RD čp. 14, Hněvkov – podíl ½  

    IIb)  Zemědělské pozemky Hněvkov – podíl ½  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenění dle cenového předpisu 

Oceňovací předpis 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 
121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 
č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF 
ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 
Sb. a č. 457/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka  

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: stabilizovaná území II  0,00 
4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Negativní - nemovitost ve 

spoluvlastnictví, věcné břemeno bytu 
I  -0,04 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 
IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 
tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 
lokality 

III  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 
vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v 
nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

V  1,02 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní 
(peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 
č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,028 
  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,960 
  i = 1  
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Index polohy 
Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 
2000 obyvatel 
Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  1,00 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 
Rezidenční zástavba 

I  0,04 

3. Poloha pozemku v obci: Části obce nesrostlé s obcí IV  -0,08 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci 
II  -0,10 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 
částečně dostupná občanská vybavenost obce 

II  -0,01 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000 II  -0,01 
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 

komerčního využití 
II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů -   II  0,00 
 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,840 
  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 
č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,864 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,806 

1. Pozemky s RD – podíl ½  

1.1. pozemky 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,960 

Index polohy pozemku IP = 0,840 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 
Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně - ostatní orientace 
IV  0,00 
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3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 
4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 +Pi = 1,000 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,960 * 1,000 * 0,840 = 0,806 

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]  

Index Koef. 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  
§ 4 odst. 1  621,-  0,806    500,53 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

st.34 457 500,53  228 742,21 

§ 4 odst. 1 zahrada 39 288 500,53  144 152,64 
Stavební pozemky - celkem 745   372 894,85 

 

1.2. RD 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Jihočeský kraj, obec 2 001 – 10 000 obyvatel 
Stáří stavby: 50 let 
Základní cena ZC (příloha č. 24):  1 709,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

stavba: 5,6*22,6+2*5+3,6*5,6 =  156,72 m2 

 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
stavba: 156,72 m2 2,20 m 

Obestavěný prostor 

stavba: (5,6*22,6+2*5+3,6*5,6)*(2,50) =  391,80 m3 

zastřešení: (5,6*22,6)*(1,9/2)+(2*5)*(1,2/2)+(3,6*5,6)*(0,
6/2) 

=  132,28 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  524,08 m3 
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Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  156,72 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  156,72 m2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,00 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 

I typ A 

1. Druh stavby: samostatný rodinný dům III  0,00 
2. Provedení obvodových stěn: cihelné nebo tvárnicové zdivo  III  0,00 
3. Tloušťka obvod. stěn: více jak 45 cm III  0,03 
4. Podlažnost: hodnota 1 I  0,00 
5. Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, vlastní studna na 

pozemku 
II  -0,05 

6. Způsob vytápění stavby: lokální na tuhá paliva I  -0,08 
7. Zákl. příslušenství v RD: úplné - standardní provedení  III  0,00 
8. Ostatní vybavení v RD: bez dalšího vybavení I  0,00 
9. Venkovní úpravy: standardního rozsahu a provedení III  0,00 
10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD: standardní příslušenství 

- vedlejší stavby celkem do 25 m2 
III  0,05 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou: od 300 m2 do 800 m2 
celkem 

II  0,00 

12. Kriterium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu III  0,00 
13. Stavebně - technický stav: stavba v dobrém stavu s pravidelnou 

údržbou 
II  1,00 

Koeficient pro stáří 50 let: 
s = 1 - 0,005 * 50 = 0,750 
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Index vybavení IV = (1 + Vi) * V13 * 0,750 = 0,713 
  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 0,960 

Index polohy pozemku IP = 0,840 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 1 709,- Kč/m3 * 0,713 = 1 218,52 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 524,08 m3 * 1 218,52 Kč/m3 * 0,960 * 0,840= 514 968,62 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  514 968,62 Kč 
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1.3. Studna 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Studna § 19 
Typ studny: vrtaná 
Hloubka studny: 23,00 m 
Profil studny: 110 mm 
Elektrické čerpadlo: 1 ks 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Ocenění studny 

Základní cena dle přílohy č. 16: 
hloubka: 23,00 m * 1 210,- Kč/m +  27 830,- Kč 

Základní cena celkem =  27 830,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3820 
Upravená cena studny =  66 291,06 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 2 roky 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 48 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 2 / 50 = 4,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 4,0 % / 100) *  0,960 
 = 63 639,42Kč 

Ocenění čerpadel 

elektrické čerpadlo: 1 ks * 12 720,- Kč/ks +  12 720,- Kč 
Základní cena čerpadel celkem =  12 720,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20): *  1,0000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41): *  2,3820 
 =  30 299,04 Kč 

opotřebení čerpadel 4,0 % *  0,960 
 =  29 087,08 Kč 
 
Upravená cena čerpadel +  29 087,08 Kč 
Nákladová cena stavby CSN =  92 726,50 Kč 
Koeficient pp *  0,806 
Cena stavby CS =  74 737,56 Kč 

Studna - zjištěná cena =  74 737,56 Kč 
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1.4. Skleník 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 19.1. Skleník z ocelových profilů se zasklením a 
základy 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1271 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 
1,8*2,5 = 4,50 m2 zastavěné plochy 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  2 050,- 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1890 
Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  4 487,45 

Plná cena: 4,50 m2 * 4 487,45 Kč/m2 =  20 193,52 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 40 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 50 = 80,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 80,0 % / 100) *  0,200 
Nákladová cena stavby CSN =  4 038,70 Kč 
Koeficient pp *  0,806 
Cena stavby CS =  3 255,19 Kč 

Skleník - zjištěná cena =  3 255,19 Kč 

 

1.5. Porost 

Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné 
zjednodušeným způsobem: § 47 

   
Celková cena pozemku: Kč  372 894,85 
Celková výměra pozemku m2  745,00 
Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m2  145,00 
Cena pokryvné plochy porostů Kč  72 576,85 
Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: *  0,065 
Cena smíšeného porostu: =  4 717,50 

Porost - zjištěná cena =  4 717,50 Kč 

 

 



- 13 - 

 

Pozemky s RD - rekapitulace 
1.1. Pozemky:   372 894,85 Kč 
Stavby a porosty na pozemku: 

1.2. RD  514 968,62 Kč 
1.3. Studna  74 737,56 Kč 
1.4. Skleník  3 255,19 Kč 
1.5. Porost  4 717,50 Kč 

Stavby a porosty na pozemku - celkem +  597 678,87 Kč 
Pozemky s RD - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu =  970 573,72 Kč 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 2 

Pozemky s RD – podíl ½ - zjištěná cena =  485 286,86 Kč 

 

 

 

2. Pozemky zemědělské – podíl ½  

Ocenění 

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  
Obce s 5-10 tisíci obyv. - vlastní území:  80,00 %  

Celková úprava ceny:  80,00 %  
 

Název Parcelní číslo BPEJ 
Výměra 

[m2] 
JC 

[Kč/m2] 
Úprava 

[%] 
UC 

[Kč/m2] 
Cena 
[Kč] 

orná půda PZE 104/3 73211 3 520  5,14 80,00   9,25  32 560,00 
orná půda PZE 126/3 56701 3 284  1,39 80,00   2,50  8 210,00 
orná půda PZE 250/18 55800 3 277  7,87 80,00   14,17  46 435,09 
Zemědělské pozemky oceněné dle § 6  
Celkem: 10 081 m2  87 205,09 
Pozemky zemědělské - výchozí cena pro výpočet vlastnického 
podílu 

=  87 205,09 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 2 

Pozemky zemědělské – podíl ½ - zjištěná cena =  43 602,55 Kč 
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II) Ocenění srovnávací metodou 
Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi 
nabízenými k prodeji v blízké lokalitě. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, 
za kterou by nemovitost mohla být směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí 
uvažuje s mnoha faktory (např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). Tyto faktory jsou 
zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto parametrů a vyhodnocením jejich 
vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 
Všechny rodinné domy zařazené do srovnání jsou porovnatelné, podobné velikosti, v Blatné či 
blízkém okolí. Liší se stupněm rekonstrukce bytových domů, popřípadě dalším příslušenstvím. 
Popis srovnávaných nemovitostí je uveden v příloze. 
 
 
IIa) srovnávací hodnota pozemků s RD 

Rodinný dům č.p. 14, obec Blatná 

Rodinný dům Hněvkov č.p. 14 obec Blatná 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - pozemek K5 - další vlastnosti 
  
Oceňovaný objekt Blatná - Hněvkov, okres Strakonice 120 m

2
, 3+1, přízemní Původní stav 745 m

2  
  

1 Husova, Sedlice, okres Strakonice 69 m
2
, Přízemní Před rekonstrukcí 207 m

2  
2 Čekanice, Blatná, okres Strakonice 164 m

2
, Patrový Po rekonstrukci 886 m

2 výjimečně udržované 
3 Čečelovice, okres Strakonice 120 m

2
, Přízemní Dobrý 826 m

2  
4 Drahenický Málkov, Blatná, okres Strakonice 78 m

2
, Přízemní Dobrý 1142 m

2  
5 Kbelnice, Přešťovice, okres Strakonice 150 m

2
, Patrový Dobrý 2531 m

2  
 
 

č 
Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci na 

pramen 
K1 - 

poloha 
K2 - 

velikost 
K3 - 
stav 

K4 - 
pozemek 

K5 - další 
vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 
1 500.000 Kč 0.9 450.000,00  1.00 0.70 1.00 0.70 1.00 1.00 0.4900 918.367 Kč 
2 2.830.000 Kč 0.9 2.547.000,00  1.00 1.30 1.20 1.20 1.00 1.00 1.8720 1.360.577 Kč 
3 520.000 Kč 0.9 468.000,00  0.85 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.7650 611.765 Kč 
4 990.000 Kč 0.9 891.000,00  0.90 0.70 0.90 1.10 1.00 1.00 0.6237 1.428.571 Kč 
5 2.795.000 Kč 0.9 2.515.500,00  1.00 1.20 1.30 1.30 1.00 1.00 2.0280 1.240.385 Kč 
    
Celkem průměr 1.111.933,00 Kč 
Minimum 611.765,00 Kč 
Maximum 1.428.571,00 Kč 
Směrodatná odchylka - s 341.401,23 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 770.531,77 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 1.453.334,23 Kč 
K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 



- 15 - 

 

Srovnávací hodnota nemovitostí: 
Na základě výše uvedených údajů stanovujeme srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti jako 
celku na 1.112.000,- Kč 
 
Oprávněná z věcného břemena bytu a pozemků užívá dle smlouvy celou nemovitost (pozemky pč. 
39 a st.34 se stavbou RD čp. 14). Stavbu rodinného domu ani nelze reálně rozdělit, aby bylo možné 
užívat každou polovinu samostatně nebo v ní vytvořit 2 bytové jednotky.  
Proto je třeba vyčíslit hodnotu věcného břemene a odečíst ji od hodnoty celé výše uvedené 
nemovitosti. 
 
Stanovení hodnoty věcného břemene 
Hodnota věcného břemene bytu se odvozuje z ročního užitku, tedy obvyklého ročního nájemného 
bytu, pro jehož stanovení používáme metodu tržního porovnání. 
 
Pro srovnání byly vybrány byty v Blatné, kdy nájmy bytů 2+1, 2+kk se pohybují v nabídkách mezi 
7.900 až 8.500 Kč/měsíc, ceny rekonstruovaných 3+1 až 12.000 Kč. Obvyklou cenu nájmu 
standardního bytu 2+1 vhodného pro jednu osobu v Blatné proto stanovujeme po mírné korekci na 
8.000 Kč/měsíc. 
 
Roční užitek užívání bytu tedy činí 12 x 8.000 = 96.000 Kč/rok. 
Hodnota věcného břemene bytu na dožití konkrétní osoby pak činí 96.000 x 10 = 960.000 Kč. 
 
Hodnota pozemků se stavbou RD čp.14 po zohlednění věcného břemene bytu 960.000,-Kč činí 
(1.112.000 – 960.000) 152.000 Kč za celek.  Vzhledem k obecně nižší obchodovatelnosti podílů na 
nemovitostech stanovujeme srovnávací hodnotu podílu ½ na 70.000,- Kč. 
 
 
 
 
IIb) srovnávací hodnota zemědělských pozemků 
 

Pozemky  PZE, katastrální území Hněvkov u Mačkova 

Pozemek v katastrálním území Hněvkov u Mačkova, obec Blatná 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - účel užití K4 - inženýrské sítě K5 - další vlastnosti 
  
Oceňovaný objekt Hněvkov u Mačkova, Blatná, okres Strakonice plocha 10081 m

2    
  

1 Boudy, okres Písek plocha 9826 m
2    

2 Tisov, Bělčice, okres Strakonice plocha 16779 m
2    

3 Vacíkov, Hvožďany, okres Příbram plocha 9918 m
2    

4 Bošovice, Čížová, okres Písek plocha 4307 m
2    

5 Leletice, Hvožďany, okres Příbram plocha 16592 m
2    
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená za 1 

m
2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
účel 
užití 

K4 - 
inženýrské 

sítě 
K5 - další 
vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 
1 40,00 Kč 0.85 34,00 Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 34,00 Kč 
2 37,00 Kč 0.85 31,45 Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 31,45 Kč 
3 33,00 Kč 0.85 28,05 Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 28,05 Kč 
4 27,86 Kč 0.85 23,68 Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 23,68 Kč 
5 29,95 Kč 0.85 25,46 Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 25,46 Kč 
    
Celkem průměr 28,53 Kč 
Minimum 23,68 Kč 
Maximum 34,00 Kč 
Směrodatná odchylka - s 4,23 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 24,30 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 32,76 Kč 
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 přiměřeně nižší 
 
 
 
Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávaných nemovitostí stanovujeme srovnávací 
hodnotu nemovitosti na 10081*28,5 = 287.308  Kč za celek, vzhledem k snížené obchodovatelnosti 
podílů na nemovitostech  stanovujeme jeho hodnotu na 45% celku, tj po zaokrouhlení  
                                                                                                                                     129.289,- Kč         
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C. REKAPITULACE 

I) Rekapitulace cen dle cenového předpisu 
1. Pozemky s RD – podíl ½  485 286,90 Kč 

1.1. Oceňované pozemky  186 447,43 Kč 
1.2. RD  257 484,30 Kč 
1.3. Studna  37 368,80 Kč 
1.4. Skleník  1 627,60 Kč 
1.5. Porost  2 358,75 Kč 
  = 485 286,90 Kč  

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:                     485 290,- Kč 
 
 

2. Pozemky zemědělské – podíl ½  43 602,60 Kč 
 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50: 43 600,- Kč 
 

 

II) Rekapitulace cen dle srovnávací metody 
IIa) Pozemky s RD – podíl ½                     70.000,- Kč 

 
IIb) Zemědělské pozemky – podíl ½                     129 300,- Kč 
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Závěr: 
Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy 
nemovitostí se zohledněním věcných břemen bytu a užívání pozemků stanovujeme tržní 
hodnotu podílu id. ½ na pozemcích se stavbou RD čp. 14 zapsaných na LV 196 pro kat. území 
Hněvkov a Mačkova, obec Blatná, okres Strakonice, ke dni  18.1.2019 na                                         

70.000,- Kč 
                        Slovy: Sedmdesáttisíc korun 
  
 
Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy 
nemovitostí stanovujeme obvyklou cenu podílu id. ½ na zemědělských pozemcích zapsaných 
na LV 196 pro kat. území Hněvkov u Mačkova, obec Blatná, okres Strakonice ke dni  
18.1.2019 na 

                 130.000,-Kč 
 Slovy: Jednostotřicettisíc korun 
 
 
Vypracoval:  
XP invest, s. r. o. – Znalecký ústav 
Mánesova 53, 120 00 Praha 2 
IČ: 284 62 572 
Ing. Jana Petrželová 
 
V Praze, dne 1. 2. 2019 
 

D. Znalecká doložka 
Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, jmenovaný 
podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 
předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a 
tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. j. 
55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro 
znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady 
nemovitostí. 
Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 7751-215/2019 znaleckého deníku. 

 
 
E. Seznam příloh 
- výpisy z elektronické formy KN 
- mapy 
- fotodokumentace 
- porovnávané nemovitosti 
 
 



- 19 - 

 

Výpisy z elektronické formy katastru nemovitostí 
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Mapy: 
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Fotodokumentace: 
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Srovnávané nemovitosti: 

Nemovitosti č. 1  

 
 

Prodej, Rodinný dům, 69 m
2
, Husova, Sedlice, 

okres Strakonice 

Celková cena:  500.000 Kč  

Adresa: Husova, Sedlice, okres Strakonice  

Nabízíme vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení rodinný dům v obci Sedlice, 
ulice Husova 87, okr. Strakonice, zapsaný na LV č. 24 k. ú. Sedlice u Blatné, umístěný na parcele č. 
st. 168, parcele č. st. 217.   Jedná se o rodinný dům se sedlovou střechou, původního stáří cca 80 let. 
Obvodové zdivo je cihelné, střecha je sedlová s dřevěným krovem (bez vybudovaného podkroví), 
střešní krytinu tvoří pálená taška – bobrovka. Okna jsou původní dřevěná špaletová. Na podlahách 
obytných místností je PVC a parkety. Interiér místností je vyštukovaný. Vytápění je ÚT s plynovým 
kotlem v kombinaci s kotlem na TP a vnitřním krbem. Teplá užitková voda je zajištěna el. bojlerem. 
Plynový kotel byl instalován před 15 lety. RD je v původním stavu bez rekonstrukcí. Nemovitost je 
v celkově zanedbaném stavu.   Celková plocha pozemku parc. č. st. 168 (zastavěná plocha a 
nádvoří) činí 207 m2.   Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem…!!   
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Nemovitosti č. 2  

 

Prodej, Rodinný dům, 164 m
2
, Čekanice, 

Blatná, okres Strakonice 

Celková cena:  2.830.000 Kč  

Adresa: Čekanice, Blatná, okres Strakonice  

Exkluzivně Vám nabízíme ke koupi velmi pěkný prostorný rodinný dům v malebné a klidné 
jihočeské vesnici Čekanice, vzdálené pouhých 6 km od Blatné. Stavba je orientována na východ, 
stojí na pozemku o velikosti 886m2 a poskytuje velmi klidné bydlení pro milovníky venkova. 
Nemovitost je po celkové rekonstrukci a skládá se z obytné části, kterou tvoří předsíň, obývací 
pokoj, ložnice, pracovna, kuchyň, koupelna s rohovou vanou a WC, druhé samostatné WC a 
příruční sklad potravin. Z předsíně je dále přístup do podkroví, kde lze kromě velmi prostorného 
pokoje snadno vybudovat další pokoj. Obytná část je podsklepená, členitý sklep slouží jako sklad 
paliva a kombinovaná kotelna na tuhá paliva a elektrokotel. Na pozemku se dále nachází prostorná 
zděná stodola, pergola a víceúčelová stavba, která nyní slouží jako garáž, dílna, vinný sklípek a 
letní kuchyň s udírnou. V prostorném podkroví lze vybudovat pokoje pro hosty, případně zde může 
vzniknout útulný ateliér pro kreativní zájemce. Další část nabízené nemovitosti tvoří samostatný 
pozemek o velikosti 722m2 vedený jako ostatní plocha, na kterém lze postavit další RD, případně 
jej lze za tímto účelem prodat.  
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Nemovitosti č. 3  

 

Prodej, Rodinný dům, 120 m
2
, Čečelovice, 

okres Strakonice 

Celková cena:  520.000 Kč  

Adresa: Čečelovice, okres Strakonice  

 
V krásné vesnici nalezneme toto venkovské stavení. Nemovitost je o dispozici 2+1, lze využít půdní 
prostor. K nemovitosti patří zemědělská a technická stavení- stodola, garáž. Nemovitost je z větší 
části v původním stavu. Výhodou je připojení na obecní vodovod, kanalizaci, plyn.  
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Nemovitosti č. 4  
 

 

Prodej, Rodinný dům, 78 m
2
, Drahenický 

Málkov, Blatná, okres Strakonice 

Celková cena:  990.000 Kč  

Adresa: Drahenický Málkov, Blatná, okres 
Strakonice  

 
Nabízíme na prodej RD o dispozici 2+1 na pozemku 1142 m2 v Drahenickém Málkově u Blatné. 
Dům je v původním udržovaném stavu, částečně podsklepen, v 90.tých letech proběhla pouze 
rekonstrukce koupelny a střešní krytiny, částečně krov. Stodola původní stav, nutná výměna 
vodárny. Vytápění řešeno lokálně kamny, voda z vlastní studny. Z obytné části ( 78m2) je možné 
projít do stodoly cca 100 m2 , která je vhodná k přístavbě dalších obytných pokojů, dílny, či 
kotelny s technických zázemím. Více info v RK.  
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Nemovitosti č. 5  
 

 

Prodej, Rodinný dům, 150 m
2
, Kbelnice, 

Přešťovice, okres Strakonice 

Celková cena:  2.795.000 Kč  

Adresa: Kbelnice, Přešťovice, okres Strakonice  

Prodej rodinného vesnického domu po rekonstrukci s uzavřeným dvorem a stodolou v obci 
Kbelnice u Strakonic. Zastavěná plocha domu činí 170 m2 s celkovou plochou pozemku 2.531 m2. 
Dům je s číslem popisným a je vhodný jak k trvalému bydlení, tak i k rekreaci. Dům je dispozičně 
řešen jako 3+1 s komorou, prostornou koupelnou a WC. Nemovitost prošla před 9 lety rekonstrukcí 
vnitřních prostor (nové topení, nové radiátory, nová okna, nové rozvody elektroinstalací, vody a 
kanalizace, nová kuchyňská linka se spotřebiči, nové podlahy, nové koupelna, štuky, atd.). Přízemí 
domu tvoří předsíň, obývací pokoj, prostorná kuchyně, ložnice, dětský pokoj, koupelna s vanou, 
sprchovým koutem a WC a samostatné WC. Nemovitost je částečně podsklepena a navazuje na ni 
bývalá hospodářská část tj. prostorná stodola o ploše 215 m2 s garáží a dílnou a zděný domek 
sloužící k uskladnění dřeva. Dům disponuje uzavřeným dvorem, který zajišťuje majitelům absolutní 
soukromí a prostornou zahradou s již vzrostlými stromy. Voda vlastní studna, odpad - septik, 
elektrika 220/380, plyn, ústřední topení centrální s plynovým kotlem v kombinaci s kotlem na tuhá 
paliva, ohřev vody - boiler.  
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Pozemek č. 1:  

 

Prodej, Pozemek, 9826 m
2
, Boudy, okres 

Písek 

Celková cena:  393.000 Kč  

Adresa: Boudy, okres Písek  

   
Nabízíme k prodeji zemědělský pozemek v katastrálním území Boudy, v okrese Písek. Jde o jednu 
parcelu orné půdy o výměře 9 826 m2 v blízkosti obce Mirotice, 24 km od Písku. Parcela je 
obdělávána a přihlášena v LPIS.  
   

Pozemek č. 2:  

 

Prodej, Pozemek, 16779 m
2
, Tisov, Bělčice, 

okres Strakonice 

Celková cena:  620.823 Kč  

Adresa: Tisov, Bělčice, okres Strakonice  

   
Nabízíme vám ke koupi pole v obci Bělčice, část Tisov. V katastru nemovitostí vedeno jako orná 
půda a trvalý trávní porost. Pole má výměru 16.779 m2 a tvoří funkční celek. Jedná se o vysoce 
kvalitní půdu vhodnou pro zemnědělské účely. V současné době je půda obdělávaná. Nájemní vztah 
končí v příštím roce a lze jej prodloužit. Více informací vám ráda poskytne makléřka realitní 
kanceláře.  

Pozemek č. 3:  

 

Prodej, Pozemek, 9918 m
2
, Vacíkov, 

Hvožďany, okres Příbram 

Celková cena:  327.292 Kč  

Adresa: Vacíkov, Hvožďany, okres Příbram  
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Nabízíme pozemky v k.ú. Vacíkov, jedná se o celek o výměře 9 687m2 a menší podíly o celkové 
výměře 231m2. Pozemky tvoří orná půda a trvalý travní porost, všechny jsou obhospodařovány a 
zapsány v LPIS.  

    

   

Pozemek č. 4:  

 

Prodej, Pozemek, 4307 m
2
, Bošovice, Čížová, 

okres Písek 

Celková cena:  120.000 Kč  

Adresa: Bošovice, Čížová, okres Písek  

 

Nabízíme k prodeji ideální podíl 1/4 na zemědělských pozemcích s ornou půdou v k.ú. 
Bošovice u Čížové, v okrese Písek. 7 km od Písku, 20 km od Strakonic. Výměra ¼ podílu je 4 
268 m2. Celkem nabízíme 4 307 m2 i s drobnými podíly na okolních pozemcích orné půdy. 
Půda je obdělávána a přihlášena v LPIS. Pozemky jsou bez jakýchkoli omezení vlastnického 
práva.  

  

Pozemek č. 5:  

 

 

Prodej, Pozemek, 16592 m
2
, Leletice, 

Hvožďany, okres Příbram 

Celková cena:  496.941 Kč  

Adresa: Leletice, Hvožďany, okres Příbram  

Nabízíme pozemky v k.ú. Leletice, jedná se o celek o výměře 16 592m2. Téměř všechny pozemky 
tvoří orná půda, jsou obhospodařovány a zapsány v LPIS.  
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Nájmy bytů Blatná 

Byt č. 1:  

 

Pronájem, Byt, 76 m
2
, Blatná, okres 

Strakonice 

Celková cena:  8.300 Kč  

Adresa: Blatná, okres Strakonice  

Nabízíme k pronájmu byt 3+1 s komorou a balkonem v panelovém domě v Blatné. Byt se nachází 
ve 2.NP, jeho podlahová plocha je 76 m2. Byt je v původním,  ale zachovalém stavu. Byt se 
pronajímá částečně zařízený - kuchyňská linka, jídelní stůl s židlemi, lednice, pračka, postele, 
obýváková stěna atd. K bytu je dispozici sklepní koje. V domě kolárna, prádelna. Dům je po 
celkové rekonstrukci - zateplení obvodového pláště, plastová okna, vchodové dveře. Bytová 
jednotka je k dispozici okamžitě. Nájemné činní 8.300,- Kč + 3.700,-Kč energie. 
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Byt č. 2: 
 

 

Pronájem, Byt, 55 m
2
, Malý vrch, Blatná, 

okres Strakonice 

Celková cena:  8.000 Kč  

Adresa: Malý vrch, Blatná, okres Strakonice  

 
Nabízím pronájem pěkného bytu o dispozici 2+1, 55m2 s balkonem ve druhém patře zděného domu 
bez výtahu.   K dispozici kuchyňská linka s elektrickým sporákem a lednicí. Částečně zařízeno 
nábytkem – využití je na domluvě s majitelem. Teplou vodu zajišťuje bojler. Podlahy parkety, lino 
a dlažba. K bytu náleží sklep, možnost využívání sušárny, prádelny a kočárkárny. Bezproblémové 
parkování u domu.   Klidná část města, do centra cca 5 minut, veškerá občanská vybavenost – 
supermarkety, obchody, kavárny a restaurace. Nájemné 8.000Kč + záloha na služby 2.000Kč (voda, 
topení, společné služby) 
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Byt č.3: 
 

 

Pronájem, Byt, 44 m
2
, Na Bílé husi, Blatná, 

okres Strakonice 

Celková cena:  7.900 Kč  

Adresa: Na Bílé husi, Blatná, okres Strakonice  

 
Dovolujeme si Vám nabídnout pronájem bytu 1+1, o celkové rozloze cca 43,8 m², který se nachází 
ve 2. nadzemním podlaží zatepleného panelového domu s výtahem. Byt disponuje zádveřím ( cca 
2,5 m²) a dlouhou chodbou, ze které vedou samostatné vstupy do obývacího pokoje ( cca 20,5 m²), 
kuchyně ( cca 11,5 m²) a samostatné toalety ( cca 1,1 m²). V kuchyni se nachází zachovalá, původní 
kuchyňská linka. Z kuchyně vedou dveře do obývacího pokoje, do koupelny ( cca 1,9 m²) a do 
chodby ( cca 5,2 m²). Byt se nabízí novému nájemníkovi nezařízený, v původním stavu a 
vymalovaný . Byt má velká plastová okna v obývacím pokoji i v kuchyni. Byt je orientován na 
západní světovou stranu. Nájemníkovi je k dispozici také sklepní kóje (cca 1,1 m²), která se nachází 
v přízemí panelového domu. Parkování je možné před domem. V přilehlém okolí je veškerá 
občanská vybavenost.  
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Byt č.4: 

 


