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I NÁLEZ I
IZnalecký úkol I
Znaleckým úkolem je provést ocenění cenou obvyklou ideálního spoluvlastnického podílu o
velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemku parc. č. St. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí
je stavba č.p. 31 Kočín, způsob využití: bydlení s příslušenstvím a na pozemku parc. č. 615
(zahrada), vše v kat. území Kočín, obec Temelín, část obce Kočín, okres Ceské Budějovice,
zapsáno na LV 420.

Ocenění je provedeno „cenou obvyklou“ ve smyslu definice uvedené *2, odst. 1 a 5 zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve
znění pozdějších předpisů.

IVýklad pojmů a popis metod ocenění:

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 pří 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.

2) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je

a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na
pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění,

b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně
dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek
obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry),

c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci
odvozením z ceny jiné funkčně související věci,

d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět
ocenění zní nebo která je jinak zřejmá,

e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených
na základě předpisů o účetnictví,

f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění
zaznamenané ve stanoveném období na trhu,
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g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji,
popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen.

3) Nižší obchodovatelnost spoluvlastnických podílů.

V případě oceňování spoluvlastnického podílu na nemovité věci musí být při stanovení ceny
obvyklé zohledněna jeho nižší obchodovatelnost v porovnání s prodejem nemovitých věcí jakožto
celku. De facto je však v první řadě nutné konstatovat, že v podstatě neexistuje v tuzemských
podmínkách trh se spoluvlastnickými podíly na nemovitých věcech, což velmi ztěžuje nejen jejich
prodej, ale ijiž samotné ocenění.

Metodicky se pro stanovení ceny obvyklé vychází ze vzorků podobných nemovitých věcí
nabízených k prodeji (nebo již zrealizovaných prodejů), obecně tedy z aktuální tržní ceny
porovnatelných nemovitých věcí, avšak nemovitých věcí nabízených či již prodaných jako celek.
Ačkoliv stav, kdy se nemovité věci nachází ve spoluvlastnictví více osob, není nijak neobvyklý, tak
vesměs se jednotlivé spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech, až na vzácné výjimky, veřejně
neobchodují, neboť na realitním trhu je takřka mizivá poptávka po takovýchto částech nemovitých
věcí. Tato faktická neexistence trhu se spoluvlastnickými podíly na nemovitých věcech je přímým
důsledkem nízké obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech. Skutečnost, že
v podstatě nejsou k dispozici vzorky porovnatelných spoluvlastnických podílů na nemovitých
věcech, nýbrž pouze srovnatelné obchodované nemovité věci jakožto celky, musí být jako taková
rovněž zohledněna při ocenění spoluvlastnického podílu na nemovité věci, kdy se tak děje
prostřednictvím užití koeficientu nižší obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů.

Vedle výše zmíněného problematického aspektu při obchodování se spoluvlastnickým podílem
na nemovitých věcech spočívajícím v někdy až absentujícím trhu se spoluvlastnickými podíly na
nemovitých věcech je rovněž nutné zmínit, že situace, kdy předmětem obchodní transakce není celá
nemovití věc, nýbrž pouze spoluvlastnický podíl, představuje pro případného zájemce o koupi
nemovité věci značný zdroj potencionálních potíží, a to z toho důvodu, že se po nabytí daného
spoluvlastnického podílu nestane výlučným vlastníkem nemovité věci, tedy nebude oprávněn
rozhodovat o osudu dotyčné nemovité věci zcela libovolně dle vlastního úsudku ani s ní takto
nakládat, nýbrž bude do budoucna nucen vždy nějakým způsobem kooperovat s ostatními
spoluvlastníky.

Tyto nepříjenmosti, které jsou spojené s koupí pouze spoluvlastnického podílu na nemovité věci,
se následně odrážejí v zájmu potencionálních kupujících při nabídce spoluvlastnických podílů k
prodeji, který je obecně nižší v porovnání se situaci, kdy je nabízena celá nemovitá věc, v důsledku
čehož je rovněž i dosahovaná prodejní cena spoluvlastnického podílu nižší, než by napovídala
velikost konkrétního spoluvlastnického podílu tedy například u spoluvlastnického podílu o
velikosti 1/2 je jeho prodejní cena nižší než polovina celé nemovité věci, u velikosti 1/3 je jeho
prodejní cena nižší než třetina celé nemovité věci atp. Nejinak je tornu i v případě prodeje
spoluvlastnického podílu v exekučním řízení formou veřejné dražby, naopak skutečnost je taková,
že v tomto případě jsou výše zmíněné problematické charakteristiky spoluvlastnického podílu
kupujícími vnímány dokonce ještě intenzivněji, neboť se s ostatními spoluvlastníky zpravidla
neznají a riziko případných budoucích neshod mezi nimi je tím pádem ještě akcentováno.

Tato snížená obchodovatelnost musí být pří oceňování samotného spoluvlastnického podílu na
nemovité věci samozřejmě zohledněna a tato komplikace musí být promítnuta do zjištěné obvyklé
ceny spoluvlastnického podílu, jak ostatně vyplývá i z dikce ustanovení ~ 2 odst. I zákona
č. 15 1/1997 Sb., o oceňování majetku: „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
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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
óbliby.“

S ohledem k výše nastíněné obecně obtížné obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů je tedy
nutné stanovit obvyklou cenu pouhého spoluvlastnického podílu na nemovité věci nižší, než by
odpovídalo mechanickému matematickému vyjádření hodnoty podílu z celku. Nelze tudíž
výslednou cenu stanovit pouze jako součin velikosti spoluvlastnického podílu s cenou celku. Je
proto nutné nejen zjištěnou obvyklou cenu celku před korekcí ceny vynásobit spoluvlastnickým
podílem, nýbrž ještě cenu dále ponížit, a to koeficientem nižší obchodovatelnosti spoluvlastnických
podílů.

IPřehled podkladů I
Usnesení soudního exekutora Mgr. Daniela Vlčka o ustanovení znaleckého ústavu a objednávka
znaleckého posudku ze dne 12.12.2017 pod č.j. 101 EX 01578/17-062.

Výpis z katastru nemovitostí.

Fotodokumentace pořízena při prohlídce, zjištění skutečnosti a zaměření posudkem dotčené
nemovité věci dne 10.1.2018.

Výpis z geografického informačního systému.

Mapa okolí.

Nabídky realitních společností.

Ortofotomapa.

Informace z katastru nemovitostí.

Informace z veřejně dostupných zdrojů.

Vyrozumění o prohlídce nemovitých věcí ze dne 12.12.2017.

Kopie znalepkého posudku z roku 2012.

Kopie znaleckého posudku z roku 2016.

Informace od spoluvlastníka, paní Marty Cíchové.

ILiteratura:

Bradáč, A.: Teorie oceňování nemovitostí, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., Brno
2008



Bradáč, A., Fiala, J., Fllavinková V.: Nemovitosti - oceňováni a právní vztahy - 4. přepracované a
doplněné vydání, LINDE, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství Bohumily Hořínkové a Jana
Tuláčka, Praha 2007

Bradáč, A., Krejčíř, P., Scholzová, V.: Úřední oceňování majetku 2013, Akademické nakladatelství
CERM, s.r.o., Brno 2013

Bradáč, A., Kiedus, M., Weigel, L.: Předpisy pro oceňování nemovitostí s komentářem — díl IV.,
Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., Brno 2002

Dušek, D.: Základy oceňování nemovitostí, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování
majetku, Praha 2011

Ort, P.: Oceňování nemovitostí na tržních principech, Bankovní institut Vysoká škola, Praha 2007

Zazvonil, Z.: Porovnávací hodnota nemovitostí, Nakladatelství EKOPRESS, Praha 2006

Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty nemovitostí, Nakladatelství EKOPRESS, Praha 2012

Kokoška, J.: Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů, Vysoká škola ekonomická v Praze.
Praha 2012

IMístopis I
Obec Temelín se nachází v Jihočeském kraji, cca 6 km jihozápadně od města Týn nad Vltavou, cca
19 km jihovýchodně od města Písek a cca 25 kn severozápadně od města České Budějovice. Jedná
se o obec s rozvinutou in&astrukturou a se středně rozšířenou nabídkou občanského vybavení.
Rozšířená nabídka občanského vybavení je dostupná ve výše zmíněných městech. Ze vzdělávacích
zařízení se v obci nachází mateřská a základní škola. V obci se nachází pošta a knihovna. Dopravní
obslužnost obce zajišťují příměstské autobusy.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v severní zastavěné části obce Temelín - Kočín č.p. 31 v
zástavbě rodinných domů.

Zastávka autobusu „Temelín, Kočín“ se nachází cca 450 m od oceňované nemovité věci.

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV
Okolí: S bytová zóna D průmyslová zóna Okolí: D bytová zóna D průmyslová zóna

D ostatní D nákupní zóna D ostatní D nákupní zóna
Přípojky: S S voda S D kanalizace D D plyn Přípojky: D D voda D I D kanalizace D D plyn
veř. vl. S D elektro D telefon veř. vl. D D elektro D telefon

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): D MHD D železnice S autobus
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): D dálnice silnice I. tř. S silnice lI.,1lI.tř.
Poloha v obci: okrajová část - zástavba RD
Přístup k pozemku ~S zpevněná komunikace D nezpevněná komunikace
Přístup přes pozemky:

1 107/5 Česká republika
1 106/25 Česká republika
1 106/24 Česká republika



. ICelkovÝ popis I
Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je
pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně -

technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky
opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených
tašek. Na střeše jsou viditelné známky špatného stavu krovu, střecha je zvlněná. Na střeše jsou
žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena komínem.
Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu
jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k
tiemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dům je dispozičně řešen jako 3±1. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné. Koupelna je s vanou. V
roce 2012 proběhla rekonstrukce koupelny. WC je samostatně. Podlahy jsou betonové, jsou pokryté
PVC, keramickou dlažbou a koberci. Obklady jsou keramické. Dům je určen k rekonstrukci a
rhodernizaci.

:Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace.
Přípojky nebylo možné ověřit. Vtápění domu je ústřední na tuhá paliva, kotlem, a kamny. Ohřev
teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 26 stojí stavba rodinného domu č.p. 31. Pozemek je v katastru nemovitostí
veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 917 m2. Pozemek pare. č. 615 navazuje na
stavební pozemek parc. č. St. 26 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden
jako zahrada a jeho výměra je 171 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky
jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty, studna (hloubka 5 m) a zděné
hospodářské budovy se sedlovou střechou. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 1107/5,
parc. č. 1106/25 a parc. č. 1106/24 ve vlastnickém právu České republiky.

Součástí nemovité věci jsou studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé
ceně. .

PříslušenstvÍm nemovité věci je oplocení a hospodářské budovy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny
celkové obvyklé ceně.

Ohledání bylo provedeno dne 10.1.2017 za účasti spoluvlastníka, paní Marty cíchové. Bylo
umožněno vnitřní ohledání. Byly předloženy znalecké posudky.



I Souhrnné parametry oceňované nemovité věci

Fyp domu přízemní
Počet podlaží

• Počet nadzemních podlaží 1
Poloha objektu samostatný
l!Jmístění ‘ klidná část obce
Konstrukce budovy kamenná
Štav objektu zanedbalý
Plocha zastavěná 416
Plocha užitná
Plocha podlahová -

~ Plocha pozemku 1 088
fopení ústřední na tuhá paliva
Voda ano
Elektřina ano
ddpad ano ‚

Plyn ne
Parkování garáž
Počet bytových jednotek
Podkategoriě -

Pozn.: Zastavěná, podlahová a užitná plocha byla určena na základě ohledání, odborného odhadu
a údajů z KN.

• . mzuc‘
Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:
NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí
NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc)
NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací
NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace

Rizika spojená s umístěním nemovité věci:
NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území

Věcná břemena a obdobná zatížení:
ANO Zástavní právo
ANO Exekuce
Komentář: Věcná břemena nebyla zjištěna.

OBSAH I
1. Hodnota pozemků

1.1. Poiemek Temelín - Kočín
2. Porovňávacj hodnota

2.1. Rodihný dům č.p. 31 Temelín - Kočín

-7-



— OCENĚNÍ

1. Hodnota pozemků

1.1. Pozemek Temelín - Kočín
Porovnávací metoda

Přehled srovnatelných pozemků:
Název: Dívčice, zdroj: www.sreality.cz - ID: 00075
Popis: Na prodej stavební pozemek nacházející se v obci Dívčice. Celková plocha pozemku

je 1 139 m2. IS jsou na hranici pozemku. Pozemek je přístupný z místní zpevněné
komunikace.

Koeficienty:
redukce pramene ceny - 0,95
velikost pozemku - 1,00
poloha pozemku - 1,00
dopravní dostupnost - 1,00
možnost zastavění poz. - 1,00
intenzita využití poz. - 1,00
vybavenost pozemku - 1,00
úvaha zpracovatele ocenění - 0,90

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[Kč] [m2] JC[Kč/m2] ICc [Kč/m2]

460 000 1 139 403,86 0,86 345,30

Název: Dívčice, zdroj: www.sreality.cz - ID: 00075
Popis: Na prodej stavební pozemek nacházející se v obci Dívčice. Celková plocha pozemku

je 1 139 m2. IS jsou na hranici pozemku. Pozemek je přístupný z místní zpevněné
komunikace.

Koeficienty:
redukce pramene ceny - 0,95
velikost pozemku - 1,00
poloha pozemku - 1,00
dopravní dostupnost - 1,00
možnost zastavění poz. - 1,00
intenzita využití poz. - 1,00
vybavenost pozemku - 1,00
úvaha zpracovatele ocenění - 0,90

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[Kč] [m2] JC[Kč/m2] Kc [Kč/m2]

460 000 1 139 403,86 0,86 345,30

Zjištěná průměrná jednotková cena 345,30 Kč/ni2

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků

Koeficient redukce pramene ceny zohledňuje - provizi RK a právních služeb na srovnávacích
nemovitých věcech. Zahrnuje-li nabídková cena srovnávací nemovité věci provizi realitní kanceláře
a právních služeb, tak je v koeficientu KRC použitá srážka. V případě, že v nabídkové ceně
srovnávací nemovité věci provize RK zohledněna není, je koeficient roven 1.



Koeficient možnost zastavění pozemku zohledňuje - možnost zastavění oceňovaných nemovitých
věcí vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient velikosti pozemků zohledňuje - velikost oceňovaných nemovitých věcí vzhledem k
nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient intenzity využití zohledňuje - intenzitu využití oceňovaných nemovitých věcí vzhledem
k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient polohy pozemku - zohledňuje polohu nemovitých věcí v rámci územního celku (velikost
sídla, občanská vybavenost, dopravní obslužnost) vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient vybavenosti pozemku - zohledňuje vybavení a příslušenství oceňovaných nemovitých
věcí vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient dopravní dostupnosti - zohledňuje dopravní dostupnost oceňovaných nemovitých věcí
vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient úvahy zpracovatele ocenění - zohledňuje prodejnost nemovitých věcí na současném
realitním trhu. V koeficientu je také zahrnuta skutečnost, že cena srovnávací nemovité věci je
nabídková.

Druh pozemku Parcela č. Výměra Jednotková cena Celková cena
[m2 J I Kč/m2 I pozemku [KčJ

zastavěná plocha a St. 26 917 345,00 316 365
nádvoří
zahrada 615 171 345,00 58995
Obvyklá cena před korekcí ceny 375 360

Velikost spoluvlastnického podílu
* 1,00 / 6,00 62 560,00

Ě‘Jižší obchodovatelnost spoluvlastnických I 0,65 96 246,15
podílů
Celková výměra pozemků 1 088 Hodnota pozemku 96 246

______________________ celkem



2. Porovnávací hodnota

2.1. Rodinný dům č.p. 31 Temelín — Kočín

~~ceňovaná nemovitá věc
I Plocha pozemku: 1 088,00 m2

Zdůvodnění a popis použitých koeficientů pro porovnání:
Koeficient Ki zohledňuje provizi RK a právních služeb na srovnávacích nemovitých věcech.
Zahrnuje-li nabídková cena srovnávací nemovité věci provizi realitní kanceláře a právních služeb,
tak je v koeficientu Kl použitá srážka. V případě, že v nabídkové ceně srovnávací nemovité věci
provize RK zohledněna není, je koeficient roven 1.

Koeficient K2 zohledňuje velikost oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem
srovnávacím.

Koeficient K3 zohledňuje polohu nemovité věci v rámci územního celku (velikost sídla, občanská
vybavenost, dopravní obslužnost) vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K4 zohledňuje provedení, vybavení a příslušenství oceňované nemovité věci vzhledem k
nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K5 zohledňuje příslušenství oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem
srovnávacím.

Koeficient K6 zohledňuje celkový stav oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem
srovnávacím.

Koeficient K? zohledňuje velikost pozemku oceňované nemovité věci vzhledem k pozemkům
srovnávacích nemovitých věcí.

Koeficient K8 zohledňuje prodejnost nemovité věci na současném realitním trhu. V koeficientu je
také zahrnuta skutečnost, že cena srovnávací nemovité věci je nabídková.

Postup výpočtu
Průměrná jednotková cena oceňované nemovité věci (JTC0) je vypočtena aritmetickým průměrem z
jednotlivých upravených jednotkových cen srovnávacích nemovitých věcí (IJTC~). Jednotlivé
upravené jednotkové ceny (IJTC5) jsou vypočteny jako násobek jednotkové ceny a celkového
koeficientu K~. Koeficient K€ je vypočten jako násobek jednotlivých koeficientů Kl až K~. V
koeficientech jsou zahrnuty odlišnosti oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem,
které byly použity pro porovnání.

Obvyklá cena oceňované nemovité věci byla vypočtena přímým porovnáním jako aritmetický
průměr jednotkových upravených cen srovnávacích nemovitých věcí.



Srovnatelné nemovité věci:

Název: Rodinný dům Horní Kněžeklady - Štipoklasy
Popis: Na prodej rodinný dům nacházející se v obci Horni Kněžeklady - štipoklasy. Jedni

se o samostatně stojící, přízemní budovu zděné konstrukce. Střecha budovy j
sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Okna domu jsou plastová. Nemovitá věc
stojí na pozemku o celkové výměře 1 125 m2. Zastavěná plocha nemovité věci je
380 m2. Dům je po částečné rekonstrukci. Nemovitá věc je připojena na dostupné
inženýrské sítě: elektřinu. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářsk~
budova. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je z místní zpevněni
komunikace.

Pozemek: 1 125,00 m2
Použité koeficienty: ~c

a)KI Redukce pramene ceny 1,00 ..

K2 Velikosti objektu i ‚oo ‘L%3Ti .
K3 Poloha 1,00 -

K4 Provedení a vybavení i,oo Zdroj: www.sreality.cz - ID:
KS Příslušenství nemovité věci 1,05 24660
K6 Celkový stav 0,70
K7 Vliv pozemku 0,99
K8 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90

Cena Celkový koeficient Kc Upravená cena
1 290 000 Kč 0,65 844 802 Kč

Název: Rodinný dům Hluboká nad Vltavou - Purkarec
Popis: Na prodej rodinný dům nacházející se ve městě Hluboká nad Vltavou - Purkarec.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu zděné konstrukce. Střecha budovyjc
sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Okna domu jsou dřevěná. Nemovitá věc
stojí na pozemku o celkové výměře 361 m2. Zastavěná plocha nemovité věci je 9(
m2. Nemovitá věc je připojena na dostupné inženýrské sítě: elektřinu a vodovod.
Vytápění budovy je lokální na tuhá paliva. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení
a hospodářská budova. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je z místn:‘
zpevněné komunikace.

Pozemek: 361,00 m2
Použité koeficienty:
Ki Redukce pramene ceny 0,95 - .

K2 Velikosti objektu 1,00
K3 Poloha 0,85
K4 Provedení a vybavení i ‚oo Zdroj: www.sreality.cz - ID:
KS Příslušenství nemovité věci 1,05 3067-R
K6 Celkový stav 0,90
K7 Vliv pozemku 1,08
K8 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90

Cena Celkový koeficient ICc Upravená cena
1195000Kč 0,74 886357Kč



Název: Rodinný dům Všemyslice - Neznašov
Popis: Na prodej rodimiý dům nacházející se v obci Všemyslice - Neznašov. Jedná se c

samostatně stojící, přízemní budovu zděné konstrukce. Střecha budovy je sedlová.
Na střeše jsou žlaby se svody. Okna domu jsou dřevěná. Nemovitá věc stojí n~
pozemku o celkové výměře 932 m2. Zastavěná plocha nemovité věci je 300 m2.
Nemovitá věc je připojena na dostupné inženýrské sítě: elektřinu a vodovod.
Vytápění budovy je lokální na tuhá paliva. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení
a hospodářské budovy. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je z místnf
zpevněné komunikace.

Pozemek: 932,00 m2
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny 0,95
K2 Velikosti objektu 1,00
K3 Poloha 1,00
K4 Provedení a vybavení 1,00 Zdroj: www.sreality.cz - ID:
KS Příslušenství nemovité věci 1,00 570900
K6 Celkový stav 0,95
K7 Vliv pozemku 1,01
K8 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90

Cena Celkový koeficient Kc Upravená cena
980 000 Kč 0,82 803 965 Kč

Název: Rodinný dům Chrášťany - Doubravka
Popis: Na prodej rodiimý dům nacházející se v obci Chrášťany - Doubravka. Jedná se o

samostatně stojící, přízemní budovu zděné konstrukce. Střecha budovy je sedlová.
Na střeše jsou žlaby se svody. Okna domu jsou dřevěná. Nemovitá věc stojí n~
pozemku o celkové výměře 571 m2. Zastavěná plocha nemovité věci je 234 m2.
Nemovitá věc je připojena na dostupné inženýrské sítě: elektřinu. Vytápění budov)
je lokální na tuhá paliva. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářské
budovy. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je z místní zpevněnť
komunikace.

Pozemek: 571,00 m2
Použite koeficienty -~

Ki Redukce pramene ceny 0,95 ~ ‚

IIK2 Velikosti objektu 1,00 :t4~.. -

K3 Poloha i ‚oo . .

K4 Provedení a vybavení 1,00
KS Příslušenství nemovité věci 1,00
K6 Celkový stav 0,90 Zdroj: www.sreality.cz - ID:
K7Vlivpozemku 1,05 617781
K8 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90

Cena Celkový koeficient Kc Upravená cena
1010000Kč 0,81 816055Kč



Minimální jednotková porovnávací cena 803 965 Kč/ks
Průměrná jednotková porovnávací cena 837 ‘795 Kč/ks
Maximální jednotková porovnávací cena 886 357 Kč/ks

Výpočet porovnávací hodnoty na základě přímého porovnání
Průměrná jednotková cena oceňované nemovité věci 837 795 Kč/ks
Porovnávací hodnota před korekcí ceny 837 795

Velikost spoluvlastnického podílu
* 1,00 / 6,00 139 632,50

~4ižší obchodovatelnost spoluvlastnických * 0,65 90761,13
)Odílů

Výsledná porovnávací hodnota 90 761 Kč



[7 REKAPITULACE OCENĚNÍ

1. Hodnota pozemků
1.1. Pozemek Temelín - Kočín 96 200,- KČ

2. Porovnávací hodnota
2.1. Rodinný dům Č.p. 31 Temelín - Kočín 90 761,10 Kč

Porovnávací hodnota 90 761 Kč
Hodnota pozemku 96 246 KČ

~Komentář ke stanovení výsledné ceny
PF zjištění ceny obvyklé klademe důraz na srovnání nemovitých věcí nabízených k obchodování v
daném místě a čase se skutečnostmi zjištěnými místním šetřením. Při stanovování porovnávací
hodnoty jsme vycházeli z údajů uvedených v informačních zdrojích realitních kanceláří, zejména
internetových stránek. V databázi jsme našli celkem 29 porovnávacích nemovitých věcí, z nichž
jsme vybrali 4, které nejvíce odpovídaly oceňovanému objektu co do lokality, velikosti, stáří a
celkového stavu; tyto porovnávací nemovité věci byly následně použity pro výpočet obvyklé ceny.
Určení ceny nemá za cíl zjištění tržní, obecné či jinak stanovené ceny nemovité věci, ale je pouze
podkladem pro stanovení nejnižšího podání pro dražbu. To, jakou má nemovitá věc hodnotu, za níž
může být skutečně prodána, se ukáže teprve v dražbě.

Závěr

I. Nemovitá věc, které se výkon týká:

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemku parc. č. St. 26
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 31 Kočín, způsob využití: bydlení s
příslušenstvím a na pozemku parc. č. 615 (zahrada), vše v kat. území Kočín, obec Temelín, část
obce Kočín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 420.

II. Příslušenství nemovité věci, které se výkon týká:

- oplocení, hospodářské budovy

III. Výsledná cena nemovité věci (I.) a jejího příslušenství (II.), které se výkon týká:

Obvyklá cena
90 000 Kč

slovy: Devadesáttisíc Kč

- v objektivní zaokrouhlené výši 90.000,- Kč.



IV. Známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která
prodejem v dražbě nezaniknou:

- nezjištěny.

V Praze 18.1.2018

Znalecká společnost s.r.o.
Palackého 715 15
11000 Praha 1 - Nové Město

Znalecká Posudek podává Znalecká společnost s.r.o., se sídlem v Praha 1 — Nové Město,
doložka: Palackého 715/15, PSC 11000, Ic 29042054, zapsaná MSpr cR č.j.

165/2010-OD-ZN podle ust. ~ 21 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. a ~ 6 odst. 1 vyhl.
c. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvého oddílu seznamu ústavů
kvalifikovaných pro znaleckou činnost, a to pro znalecké posudky v oboru
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí.

Osoby podílející se na zpracování posudku:
JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M.
Mgr. Petr Slepička
Ing. Petra Vaňková
Jakub chrástecký

Za Znalecká společnost s.r.o. (* 22 zákona o znalcích a tlumočnících)
JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M.
Mgr. Petr Slepička

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. ~. ZP- 15436 znaleckého deníku.



SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH

Podklady a přílohy počet stran A4 příloze
Výpis z katastru nemovitostí pro LV Č. 420 7
Snímek katastrální mapy
Mapa oblasti
Fotodokumentace nemovité věci 2
Snímek ortofotomapy



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2017 08:35:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pm účel: Provedení exekuce, Č.].: 101 EX 1578117 pro Mgr. Daniel Vlček

kres: CZ0311 České Budějovice Obec: 545155 Temelín

zemí: 613967 Kočín List vlastnictví: 420

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

estník, jiný oprávněný Identifikátor

stnické právo
Cíchová Marta, č.p. 21, 37341 Dasný 515511/139 1/2

Švehla Aleš, náměstí Míru 2, 37501 Týn nad Vltavou 761011/1245 1/6

Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou 761011/1234 1/6

Švehla Jaroslav, Předčícká 539, 37501 Týn nad Vltavou 740314/1317 1/6

vovitoSti

pozemky
Parcela ‚Ľměra[m2] Druh pozemku Způsob využi Způsob ochrany

. 26 917 zastavěná plocha a
nádvoří

Součástí je stavba: Kočín, č.p. 31, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 26

615 171 zahrada zemědělský půdní
fond

ní vztahy jsou dotčeny změnou

Jiná práva - Bez zápisu

Omezení vlastnického prá

vztahu
~vnění pro Povinnost k

stavní právo z rozhodnutí správního orgánu
)ohledávka ve výši 9.226,— Kč

podílu 1/6
ská republika, RČ/Ič0: 00000001—
1, vykonává: Okresní správa
ciálního zabezpečení České
.dějovice, Ant. Barcala 1461,
ské Budějovice 2, 37005 České
dějovice
tin Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (S 104i

zákona Č. 582/1991 Sb.) Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice
č.j.43001—220/8030/2016 —03136/FG—1 ze dne 18.10.2016. Právní účinky zápisu ke dni
20.10.2016. Zápis proveden dne 15.11.2016.

V—l 6390/2016—301
adi Ic 20.10.2016 15:26

Istavní právo z rozhodnutí správního orgánu
zajištění pohledávky:

~Xistující, splatná neuhrazená daň evidovaná správcem daně ke dni 1.6.2017 v celkové
lysí 4794,- Kč a příslušejícího úroku z prodlení, na spoluvlastnický podíl 1/6
ská republika, Rč/IČO: 00000001- Švehla Jaroslav, Předčická 539, 37501 Týn nad
1, vykonává: Finanční úřad pro Vltavou, RC/ICO: 740314/1317
hoceský kraj, Mánesova 1803/3a, Parcela: St. 26
ské Budějovice 7, 37187 České Parcela: 615
dějovioe
tne Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Jihočeský

kraj, UzP Ceské Budějovice č.j.—1501855/2017 /2201—80541—307451 ze dne 02.06.2017.
Právní účinky zápisu ke dni 02.06.2017. Zápis proveden dne 27.06.2017; uloženo na

Nemovitosti jsou v Územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí R
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště české Budějovice, kód: 301.

Strana 1 .

Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
RČ/IČO: 761011/1234
Parcela: St. 26 V16390/2016—301
Parcela: 615 V—16390/2016—301

V—8096/2017—301
V—8096/2017—301



vÝ~zs Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2017 08:35:02

: CZ0311 České Budějovice Obec: 545155 Temelín

~zemí: 613967 Kočín List vlastnictví: 420

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

vztahu
ávnění pro Povinnost k

prac. Ceské Budějovice

V—8 096/2017—301
adí k 02.06.2017 13:01

visející zápisy
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

v—BO 96/2017—301
na Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro

Jihočeský kraj, UzP České Budějovice č.j.—1501855/2017 /2201—80541—307451 ze
dne 02.06.2017. Právní účinky zápisu ke dni 02.06.2017. Zápis proveden dne
27.06.2017; uloženo na prac. České Budějovice

V—8O96/2017—301

n‘isející zápisy
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

V— 8096/2017—301
na Rozhodnuti správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro

Jihočeský kraj, UzP Ceské Budějovice č.j.-1501855/2017 /2201-80541-307451 ze
dne 02.06.2017. Právni účinky zápisu ke dni 02.06.2017. Zápis proveden dne
27.06.2017; uloženo na prac. České Budějovice

V—SO 96/2017—301

ástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
pohledávka ve výši 4.566,- Kč včetně příslušenství
- k podílu 1/6 nem.
aská republika, RČ/IČO: 00000001- Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
01, vykonává; Finanční úřad pro RC/ICO: 761011/1234
ihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, Parcela: St. 26 V14059/2017301
sské Budějovice 7, 37187 České Parcela: 615 V—14059/2017—301
udějovice

. Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Jihočeský
kraj, ÚzP České Budějovice č.j.—1988178/2017 /2201—80541—307451 ze dne 03.10.2017.
Právní účinky zápisu ke dni 03.10.2017. Zápis proveden dne 26.10.2017; uloženo na
prac. Ceské Budějovice

V—14059/2017—301
řadí k 03.10.2017 14:14

;visejíci zápisy
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

V— 14059/2017—301
Listina Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro

Jihočeský kraj, ÚzP České Budějovice č.j.—1988178/2017 /2201—80541—307451 ze
dne 03.10.2017. Právní účinky zápisu ke dni 03.10.2017. Zápis proveden dne
26.10.2017; uloženo na prac. České Budějovice

V— 14059/2017—301

Zvisejicí zápisy
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Nemovitosti ~ v ózemnim obvodu, ve kterém vykonává státni správu katastru nemovito
Katastrálni úřad pro Jihočeský kraj, Katastrálni pracoviště České Budějovice, k6d:
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vÝ~zs Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2017 08:35:02

: CZ0311 České Budějovice Obec: 545155 Temelín

zemí: 613967 Kočín List vlastnictví: 420

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

vztahu
jvněnÍ P Povinnost k

V—l 4059/2017—301

Listina Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro
Jihočeský kraj, ÚzP Ceské Budějovice č.j.—1988178/2017 /2201—80541—307451 ze
dne 03.10.2017. Právní účinky zápisu ke dni 03.10.2017. Zápis proveden dne
26.10.2017; uloženo na prac. Ceské Budějovice

V—14059/2017—301

stavuj právo z rozhodnutí správního orgánu
iJ.uhy ve výši 17.428,- Kč

podílu 1/6
ská republika, RČ/IČO: 00000001- Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
1, vykonává: Okresní správa RC/ICO: 761011/1234
ciálního zabezpečení České Parcela: St. 26 V-15118/2017—301
dějovice, Ant. Barcala 1461, Parcela: 615 V-15118/2017—301
ské Budějovice 2, 37005 Ceské
dějovice

. Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (S 104i
zákona č. 582/1991 Sb.) Okresni správa sociálního zabezpečení Ceské Budějovice
č.j.43001—220/8030/2017 /03153/FG—1 ze dne 20.10.2017. Právní účinky zápisu ke dni
23.10.2017. Zápis proveden dne 16.11.2017.

V— 15118/2017—301
adí k 23.10.2017 15:55

ihájení exekuce
- pověřený soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Palackého náměstí 28, 30100 Plzeň

Švehla Jaroslav, Předčická 539, 37501 Týn nad
Vltavou, RC/ICO: 740314/1317

Z—5927/2016—405
Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 094 EX-05050/2016 -023 ze dne
19.08.2016. Právní účinky zápisu ke dni 19.08.2016. Zápis proveden dne 23.08.2016;
uloženo na prac. Plzeň—město

2—5927/2016—405

ihájeni exekuce
pověřený soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Vrchlabská 28/17,
197 00 Praha 9

Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
RČ/IČ0: 761011/1234

2—14687/2017—101
tina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 101 EX 1578/17—8 k 20 zxz—584/2017

14 ze dne 29.03.2017. Právní účinky zápisu ke dni 30.03.2017. Zápis proveden dne
03.04.2017; uloženo na prac. Praha

2—14687/2017—101

sejí Í Zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

k podílu 1/6

Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
RČ/IČ0: 761011/1234

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovit
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, k6d: .
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vÝ~zs Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2017 08:35:02

: cZ0311 České Budějovice Obec: 545155 Temelín

izemí: 613967 Kočín List vlastnictví: 420

V kat, území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

vztahu
~vnění pro Povinn st k

Parcela: St. 26 Z—2360/2017—301
Parcela: 615 2—2360/2017—301

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 7 101 Ex
1578/2017 —019 ze dne 30.03.2017. Právní účinky zápisu ke dni 31.03.2017.
Zápis proveden dne 05.04.2017; uloženo na prac. Ceské Budějovice

2—2360/2017—301
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorský úřad

Praha 7 č.j.101 EX—01578/2017 —050 ze dne 05.10.2017, exekuční příkaz nabyl
právní moc dne 24.4.2017. Právní účinky zápisu ke dni 05.10.2017. Zápis
proveden dne 13.10.2017; uloženo na prac. České Budějovice

Z—6348/2017—301

zhájení exekuce
)ověřený soudní exekutor: Mgr. Marcel Kubis,
dasarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě

Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
RČ/IČO: 761011/1234

2—3572/2017—809
na Vyrozuměni soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 139EX 07694/17-011 ze dne

23.05.2017. Právní účinky zápisu ke dni 23.05.2017. Zápis proveden dne 24.05.2017;
uloženo na prac. Sumperk

Z—3572/2017—809

‘seji zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

k podílu 1/6

Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
RČ/IČO: 761011/1234
Parcela: St. 26 2—3472/2017—301
Parcela: 615 2—3472/2017—301

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Šumperk č.j.
139Ex—07694/2Q17 —014 ze dne 23.05.2017. Právní účinky zápisu ke dni
23.05.2017. Zápis proveden dne 01.06.2017; uloženo na prac. Ceské Budějovice

2—3472/2017—301
‘ a Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorský úřad

Suinperk 139 EX-07694/2017 044 — doručeno dne 16.08.2017, exekuční příkaz č.
j. 139 Ex 07694/17-014 nabyl právní moci dne 8.6.2017. Právní účinky zápisu
ke dni 16.08.2017. Zápis proveden dne 25.08.2017; uloženo na prac. České
Budějovice

2—5351/2017 —301

~hájeni exekuce
poveřený soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město,
Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň

Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
RČ/Ič0: 761011/1234

2—5128/2017—301
tina Vyrozu~~~~ soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Plzeň — město 134

EX—09293/2017 —008 ze dne 31.07.2017. Právní účinky zápisu ke dni 04.08.2017. Zápis
proveden dne O7.O8.2O17~ uloženo na prac. České Budějovice

2—5128/2017—301

wemovitosti jsou ‚r územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitos Í R
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště české Budějovice, kód: 1.
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VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazujíci stav evidovaný k datu 12.12.201 7 08:35:02

: CZ0311 České Budějovice Obec; 545155 Temelín

území: 613967 Kočín List vlastnictví: 420

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

vztahu
ávnční pro Povinn k

svise) íCí zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

podílu 1/6
Svehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
RČ/Ič0: 761011/1234
Parcela: St. 26 2—5130/2017—301
Parcela: 615 Z—5130/2017—301

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Plzeň — město 134
EX—09293/2017 —043 ze dne 04.08.2017. Právní účinky zápisu ke dni
04.08.2017. Zápis proveden dne 11.08.2017; uloženo na prac. Ceské Budějovice

2—5130/2017—301

~hájení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Juraj Podkonický, Evropská 663/132,
160 00 Praha 6

Švehla Aleš, náměstí Míru 2, 37501 Týn nad Vltavou,
Rč/IČO: 761011/1245

2—37406/2017—101
Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 067 EX-17572/2017 11 ze dne
16.08.2017. Právní účinky zápisu ke dni 17.08.2017. Zápis proveden dne 18.08.2017;
uloženo na prac. Praha

2—37406/2017—101

svisející zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

k podílu 1/6

Švehla Aleš, náměstí Míru 2, 37501 Týn nad Vltavou,
Rč/IČO: 761011/1245
Parcela: St. 26 2—5356/2017—301
Parcela: 615 2—5356/2017—301

na Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 6 067 EX
17572/2017 12 ze dne 16.08.2017. Právní účinky zápisu ke dni 17.08.2017.
Zápis proveden dne 25.08.2017; uloženo na prac. České Budějovice

2—5356/2017—301

ahájeni exekuce
- pověřený soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň

Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
Rč/IČO: 761011/1234

2—7862/2017—405
. Vyrozum~~~ soudního exekutora o zahájení exekuce 094 ZX-14007/2017 -020 ze dne

01.09.2017. Právní účinky zápisu ke dni 26.10.2017. Zápis proveden dne 30.10.2017;
ulozeno na prac. Plzeň—město

2—7862/2017—405

lvisejícj Zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

k podílu 1/6

Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí R
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Českě Budějovice, kód: 301.
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výpis z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 12.12.201 7 08:35:02

Okres: CZ0311 České Budějovice Obec: 545155 Temelín

území: 613967 Kočín List vlastnictví: 420

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

vztahu
rávnění pro Povinn st k

RČ/IČQ: 761011/1234
Parcela: St. 26 Z—7026/2017—301
Parcela: 615 2—7026/2017—301

a Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Plzeň-město
č.j.094EX—14007/2Q17 —029 ze dne 26.10.2017. Právní účinky zápisu ke dni
07.11.2017. Zápis proveden dne 01.12.2017; uloženo na prac. Ceské Budějovice

Z—7026/2Q17—301a Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorský úřad
Plzeň-město č.j.094EX-14oo7/2Q~7 -029 doručeno 14.11.2017, exekuční příkaz
nabyl právní moci dne 9.11.2017. Právní účinky zápisu ke dni 14.11.2017.
Zápis proveden dne 01.12.2017; uloženo na prac. České Budějovice

Z—7213/2017—301

ahájení exekuce
pověřený soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice

Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
RČ/IČO: 761011/1234

Z—7364/2017—301na Vyrozumění soudního exekutora O zahájení exekuce Exekutorský úřad Litoměřice
č.j.124Ex—11162/2Q17 —15 ze dne 20.11.2017. Právní účinky zápisu ke dni 21.11.2017.
Zápis proveden dne 23.11.2017; uloženo na prac. České Budějovice

Z—7364/2O17—3O1
sejíc zápisy

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
k podílu 1/6

Švehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou,
RČ/IČQ: 761011/1234
Parcela: St. 26 2—7390/2017—301
Parcela: 615 2—7390/2017—301

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Litoměřice
č.j.124EX—11162/~Q~7 —20 ze dne 21.11.2017. Právní účinky zápisu ke dni
21.11.2017. Zápis proveden dne 04.12.2017; uloženo na prac. Ceské Budějovice

Z—7390/2017—301

Jiné Zápisy - Bez zápisu

by a upozornění

Číslo řízení Vztah k

áva k nemovitostem jsou dotčena změnou

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

ina

~zhodnuti O dědictví D 1229/1993 USNESENI OKR.SOUDU V C.BUDEJOVICICH ZE DNE 25.4.1994.

POLVZ :20/1994 Z—1O700020/1994_301ro: Cíchová Marta, ~ 21, 37341 Dasný RČIIČO: 515511/139

Nemovitosti jsou v územfljm obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí R
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, kód: 301.
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vÝ~zs Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2017 08:35:02

Okres: CZO311 České Budějovice Obec: 545155 Temelín

at.územj: 613967 Kočín List vlastnictví: 420

V kat, území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. stavební parcela)

istina

o Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresní soud v Č. Budějovicích D-1144/1995 ze
dne 18.01,2002. Právní moc ke dni 14.02,2002,

Z—4041/2002—301
Pro: Švehla Aleš, náměstí Míru 2, 37501 Týn nad Vltavou RČ/IČO: 761011/1245

Švehla Jaroslav, Předčická 539, 37501 Týn nad Vltavou 740314/1317
Svehla Daniel, Legií 417, 37501 Týn nad Vltavou 761011/1234

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela BPEJ Výměra[m2]
61.5 52904 171

d je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

movitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

tastráj.nj úřad ‚pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, kód: 301.

hotovil: Vyhotoveno: 12.12.2017 08:50:06
ský úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí R
Katastrájnj úřad pro Jihočeský kraj, Katastrálnj pracoviště České Budějovice, kód: 301.
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 
Ověřuji  pod  pořadovým  číslem  104167768-81054-180119141752,  že  tento  dokument,  který  vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 29 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.
 
Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku
 
Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Vlček Daniel, Mgr. - soudní exekutor
 
Datum vyhotovení ověřovací doložky:

19.01.2018
 
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Martina Fabíková, dis
 
Otisk úředního razítka:
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		Martina Fabíková, dis
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