
Znalecký posudek o odhadu tr ní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny)
.    32 – 2157/08

Typ nemovitosti :  1.13.1.1. Byt nebo nebytový prostor v osobním vlastnictví dokon ený
edm t ocen ní : Bytová jednotka . 520/13, v budov .p. 520 na ul. B ezové, k.ú. Ráj, na pozemku

parc. .  499/68  a  spoluvlastnický  podíl  na  spole ných  ástech  budovy  a  pozemcích
parc. . 559/10000.

 Kraj : Moravskoslezský kraj sto/obec:  Karviná Po . obyv.: 65585
 Kat. území : Ráj Ulice : B ezová .p. : 520
 L.V. . : 5173
 Objednatel: Ostravská auk ní sí  s.r.o.
 Zpracováno pro dra ebníka

Vlastník : Statutární m sto Karviná, Fry tátská 72/1, Karviná - Fry tát 733 24,
Spoluvlast. podíl 559/10000

Fotodokumentace:

Rizika
Nejsou.

Obvyklá cena sou asná: 890 000

Vyhodnocení kupní smlouvy
Bytová jednotka . 520/13 vznikla na základ  prohlá ení vlastníka budovy o vymezení jednotek dle
zákona . 72/1994 Sb., ze dne 29.1.2002.

Poznámka
Bytová jednotka je umíst na ve 5.NP estipodla ního obytného panelového domu  .p.  520,  na
ul. B ezová .or. 26, v Karviné - Ráji. D m se nachází jako krajní v adové zástavb  obytných dom , p i
místní jednosm rné komunikaci, ul. B ezové. Oce ovaná bytová jednotka má dv  obytné místnosti,
kuchy , p edsí , koupelnu, WC a sklep. Byt má standardní vybavení, je  vytáp n z centrálního zdroje
tepla, je napojen na elektro, plyn, vodu, kanalizaci a CZT. V dom  je výtah. K vlastnictví jednotky dále
pat í spoluvlastnický podíl na spole ných ástech budovy a pozemku o velikosti 559/10000. D m byl
postaven  v  roce  1963  a  tomu  odpovídá  stupe  opot ebení.  D m  má  pravidelnou  údr bu  a  je bez
viditelných závad. Vybavení bytu je standardní, v p vodním, pr rném stavu. V byt  je nov  osazeno
WC, vana  a umyvadlo. V kuchyni je vestav ná spí , chybí kuchy ská linka.

ílohy : Výpis z katastru nem. LV .     5173 , geometrický plán ze dne 29.7.2004

 Vypracoval :  Ing.Franti ek Vl ek, licence . 0536  Dne : 13.2.2008
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íloha – byt / nebytový prostor
Podklady pro ocen ní

výpis z katastru nemovitostí ze dne 9.1.2008
kopie geometrického plánu .p.: 2027-35/2004 ze dne 29.7.2004
prohlá ení vlastníka budovy o vymezení jednotek ze dne 29.1.2002
místní et ení provedené dne 8.2.2008 (fotodokumentace)
údaje sd lené zástupcem vlastníka nemovitosti Ivana Li ková

Umíst ní v lokalit
Bytová  jednotka  se  nachází  ve  5.NP  obytného  panelového  domu  .p.  520,  na  ul.  B ezová,
v Karviné - Mizerov . D m je umíst n v adové zástavb  obytných dom , v atraktivní lokalit  z hlediska bydlení
v rámci m sta Karviná. D m je dob e dostupný, p i komunikaci (ul. T ída 17. listopadu a ul. Kosmonaut ), stanice
MHD je ve vzdálenosti  do 500 m. Objekt je situován p i  okraji  centrální  ásti  m sta,  ve vzdálenosti  0,5 km od
obchodního st ediska a ve vzdálenosti 1,5 km od centra m sta Karviné ve Fry tát . Ve vzdálenosti 1,5 km se
nachází supermarket Tesco. Parkovaní je mo no na ve ejné komunikaci.

Popis provedení budovy

Konstrukce Provedení %
dokon . konstrukce Provedení %

dokon .
základy elezobetonové, monolitické 100 st ní krytina ivi ná sva ovaná 100
izol. proti zem. vlhk. s izolací vodorovnou 100 obvodové st ny struskopemzové

panely
100

sv. nosné konstrukce struskopemzové panely 100 vn í úpr. povrch omítka ze krábaného
ízolitu

100

stropy elezobetonové s rovným
podhled.

100 vnit ní úpr. st n vápenná omítka
tukové

100

krov plochá st echa 100 schodi betonové se stupni
s PVC

100

Popis vybavení

Provedení %
dokon . Provedení %

dokon .
okna zdvojená d ev ná 100 rozvod vody studené a teplé 100

dve e
ev né plné, hladké nebo

prosklené
100

rozvod plynu
je proveden 100

podlahy obyt. místn. vlýsky 100 zdroj teplé vody CZT 100

podlahy nebyt. místn.
betonové s povrchem z PVC 100

vybav. kuchyn
plynový sporák, kuchy .
linka

100

vytáp ní dálkové 100 vybav. koupelny vana a umyvadlo 100
elektro sv telný rozvod 100 vybav. WC WC s nádr kou 100

Vý et místností a p íslu enství
pokoj 12,58 m2 balkón 2,08 m2 m2

pokoj 22,61 m2 sklep 2,16 m2 m2

kuchyn 7,99 m2 m2 m2

edsí 5,74 m2 m2 m2

koupelna 2,12 m2 m2 m2

WC 0,94 m2 m2 m2

itná plocha celkem: 54.14 m2

Informace o umíst ní bytu resp. gará e
Velikost bytu: 1 + 2 Kategorie bytu: I.
Podla í: V.NP Orientace oken: západ a východ Výtah: ano Rozestav nost 0 %

Mimo ádná výbava: vestav ná sk

Parkování: pouze na ve ejné komunikaci

Technický stav: pr rný (3) stá í: 45 Rok

Rekonstrukce stá í: 0 Rok

Opot ebení 45 %

Cena za m2 itné plochy  v . DPH 16 500

© A-Consult plus, spol. s r.o., se sídlem v Praze 1, Týnská 21, I  41186907
Ve kerá autorská práva k software ACONS jsou vyhrazena, jakékoliv pou ití software ACONS je mo né výlu  na základ
platné písemné licen ní smlouvy, bez písemného souhlasu vlastníka A-Consult plus, spol. s r.o. je zakázána výroba kopií, u ití,

ování i jiné ení software ACONS.
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Rekapitulace znaleckého posudku
cná hodnota nemovitosti (stavby) 515 515  K

Procento opot ebení 45 %

Reproduk ní cena (cena stavby bez opot ebení) 937 300 K

Odhad obvyklé ceny pozemku ) Cena spoluvlastnického podílu na pozemcích: 5 581 K

Cena za m2 pozemku 230 K

Výnosová hodnota Nestanovuje se

Srovnávací hodnota 893 310 K

Obvyklá cena 890 000 K
Znalec (jméno a podpis) íslo znaleckého

posudku
Datum vyhotovení

Ing. Franti ek Vl ek          …………………………. 32-2157/08 13.2.2008

Znalecká dolo ka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím
Krajského soudu v Ostrav  ze dne 4.3.1999 pod .j. Spr. 1467-99
pro základní obor ekonomika, odv tví ceny a odhady nemovitostí,
pro základní obor stavebnictví, odv tví stavby obytné a stavby
pr myslové.
Znalecký úkon je zapsán pod po adovým íslem 32-2157/08
znaleckého deníku.
Znale né a náhradu náklad  ú tuji dle p ipojené likvidace.

             Ing.Franti ek Vl ek
             30. dubna 23
             702 00  Ostrava 1

             licence znaleckého ústavu A-Consult plus íslo 0536

V Ostrav , dne 13.2.2008
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