
1 

ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 16625-1267/2022 

 

Zadavatel znaleckého posudku: BONA ELECTA s.r.o.  

Štefánikova 1163 

742 21 Kopřivnice 

Číslo jednací: nesděleno 

Účel znaleckého posudku: Určení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely 

dražby. 

 

Obor, odvětví, specializace: Obor Ekonomika, Odvětví Ceny a odhady, 

Specializace nemovitosti. 

 

Adresa předmětu ocenění: Polská č.p. 1642, Úvaly, okres Praha-východ 

 

Prohlídka předmětu ocenění 

provedena dne: 

13.06.2022 

 

Zpracováno ke dni: 13.06.2022 

 

Zhotovitel: 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 16 stran textu včetně titulního listu a 12 stran příloh. 

Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 15.06.2022  

  



2 

A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 

Určení obvyklé ceny pozemku parc. č. 3928/141, jehož součástí je rodinný dům č. p. 

1642, a pozemků parc. č. 3928/83 a 3928/142, vč. příslušenství, v obci Úvaly, okres 

Praha-východ, katastrální území Úvaly u Prahy. 

2. Účel znaleckého posudku 

Určení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely dražby. 

3. Skutečnosti sdělené zadavatelem 

Zadavatel nesdělil žádné informace, které by měly vliv na přesnost závěru znaleckého 

posudku. 

 

B. Výčet podkladů 

1. Postup výběru zdrojů 

Zpracovatel určil níže uvedené zdroje dat pro splnění zadaného znaleckého úkolu. 

Všechny uvedené zdroje jsou důležité pro bezchybný výpočet a určení obvyklé ceny 

předmětného majetku. Zdroje byly určeny na základě požadavků vyplývajících z platných 

oceňovacích předpisů, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se zpracováním 

obdobných ocenění. 

2. Výčet zdrojů 

Zdroje pro vypracování posudku: informace zjištěné při prohlídce, výpis z katastru 

nemovitostí, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, 

informace realitních kanceláří, informace z katastru nemovitostí o realizovaných 

prodejích, systém INEM - technické řešení a databáze realitních transakcí. 

3. Věrohodnost zdrojů 

V rámci zpracování posudku je aplikován předpoklad, že informace poskytnuté 

oslovenými osobami jsou úplné a pravdivé. 
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C. Nález 

1. Základní informace 

Název předmětu ocenění: 
Pozemky parc. č. 3928/141, 3928/83 a 3928/142, vč. 

součástí a příslušenství, obec Úvaly 

Adresa předmětu ocenění: Polská č.p. 1642, Úvaly, okres Praha-východ 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres: Praha-východ 

Obec: Úvaly 

Ulice: Polská 

Katastrální území: Úvaly u Prahy 

2. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 13.06.2022. V den 

prohlídky proběhla celková prohlídka předmětu ocenění. Prohlídka proběhla za 

přítomnosti: Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, příbuzný vlastníků. 

3. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

SJM Urban Ladislav a Urbanová Zuzana Mgr. Polská 1642, 25082 Úvaly 

Nemovitosti: 

Pozemek parc. č. 3928/141, jehož součástí je rodinný dům č. p. 1642, a pozemky parc. 

č. 3928/83 a 3928/142, vč. příslušenství, v obci Úvaly, okres Praha-východ, katastrální 

území Úvaly u Prahy. 

4. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 

5. Celkový popis nemovitosti 

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako řadový objekt a má celkem 2 nadzemní 

podlaží. Dům není podsklepený, nemá vybudované obytné podkroví. Na základě sdělení 

osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 2007.  

Konstrukce objektu je cihlová, stropy jsou betonové. Má rovnou střechu, střešní krytinu 

tvoří fólie a kačírek a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Stavba není 

zateplena. 

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 4+kk. V přízemí se nachází zádveří o výměře 

5,40 m
2
, WC o výměře 1,80 m

2
, chodba o výměře 4,70 m

2
, technická místnost o výměře 

2,60 m
2
, komora o výměře 2,10 m

2
, obývací pokoj s kuchyňským koutem o výměře 47,00 

m
2
, schodiště o výměře 6,80 m

2
, v patře je chodba o výměře 4,20 m

2
, pokoj o výměře 
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11,10 m
2
, pokoj o výměře 10,90 m

2
, pokoj o výměře 12,90 m

2
, šatna o výměře 2,90 m

2
, 

koupelna s WC o výměře 8,30 m
2
, příslušenstvím je garáž o výměře 19,60 m

2
. Podlahová 

plocha činí 120,70 m
2
. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 140,30 m

2
. 

Vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou v objektu plastová. V koupelně se nachází 

klasická vana, sprchový kout, umyvadlo a na WC je závěsná toaleta. Zárubně dveří jsou 

obložkové. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči. Podlahy 

jsou řešeny: laminátová plovoucí podlaha, keramická dlažba, koberce. Mezi další 

vybavení domu patří alarm. 

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V. Do objektu je zaveden vodovod, odpadní 

vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu je k dispozici. V domě je topení 

řešeno ústředně plynovým kotlem a topná tělesa jsou závěsné radiátory. Ohřev vody je 

řešen plynovým kombinovaným kotlem. Aktuálně je však plyn odpojen. 

Rodinný dům je novější a technicky převážně v dobrém stavu. Poslední 2 roky však není 

pravidelně užívaný, jsou zašlé povrchy (omítky, podlahy), významné vady však nebyly 

shledány. 

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny, oplocení pozemku tvoří 

pletivo. Pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní 

cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku.  

Objekt je postaven na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými 

domy se zahradami. V obci je rozšířená občanská vybavenost. Dům je postaven v klidné 

lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v 

podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka 

autobusových spojů, v centru města i vlakových spojů. 

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Zástavní práva a exekuční 

řízení nejsou zohledňována. 

 

Tabulkový popis 

Popis rodinného 

domu 

Typ rodinného domu řadový objekt 

Počet nadzemních podlaží 2 

Dům byl postaven v roce 2007 

Zdroj informace o době 

výstavby na základě sdělení přítomné osoby 

Konstrukce cihlová 

Stropy betonové 

Střecha rovná 

Krytina střechy fólie a kačírek 

Klempířské prvky pozinkované 

Vnější omítky nezateplené 
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Vnitřní omítky štukové 

Typ oken v domě plastová 

Vybavení koupelny klasická vana, sprchový kout, umyvadlo 

Toaleta závěsná toaleta 

Typ zárubní obložkové 

Kuchyňská linka kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči 

Dispozice RD 4+kk 

Popis místností a rozměry v 

m2 

Ostatní prostory Zádveří 5,40 m
2 

Koupelna, WC WC 1,80 m
2 

Ostatní prostory Chodba 4,70 m
2 

Ostatní prostory Technická místnost 2,60 m
2 

Ostatní prostory Komora 2,10 m
2 

Pokoj 
Obývací pokoj s 

kuchyňským 

koutem 

47,00 

m
2 

Ostatní prostory Schodiště 6,80 m
2 

Ostatní prostory Chodba 4,20 m
2 

Pokoj Pokoj 
11,10 

m
2 

Pokoj Pokoj 
10,90 

m
2 

Pokoj Pokoj 
12,90 

m
2 

Ostatní prostory Šatna 2,90 m
2 

Koupelna, WC Koupelna s WC 8,30 m
2 

Podlahová plocha 
120,70 

m
2 

Příslušenství Garáž 
19,60 

m
2 

Podlahová plocha vč. příslušenství 
140,30 

m
2 

 

Elektřina 230V 

Vodovod vodovod 

Svod splašek veřejná kanalizace 

Plynovod ano, ale nyní odpojen 

Řešení vytápění v domě plynový kotel 

Topná tělesa závěsné radiátory 

Řešení ohřevu vody plynový kotel 

Podlahy v domě laminátová plovoucí podlaha, keramická dlažba, 

koberce 
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Popis stavu rodinného 

domu dobrý 

Vady rodinného domu zašlé povrchy, 2 roky nevyužívaný 

Popis pozemku 

Trvalé porosty okrasné dřeviny 

Venkovní stavby nejsou 

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení pletivo 

Přístupová cesta k objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci jižní okraj obce 

Vybavenost 

dostačující vybavenost obchodními středisky a 

specializovanými obchody, v místě je dostupná základní 

škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je 

nutné dojíždět, nejdůležitější úřad/úřady v místě, ostatní 

úřady v dojezdové vzdálenosti, v obci je pobočka České 

pošty 

Životní prostředí 
klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v 

podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti, lokalita se 

zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

Spojení a parkovací 

možnosti 
zastávka vlakových a autobusových spojů, parkování na 

vlastním pozemku 

Věcná břemena oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny 

Další informace zástavní práva a exekuční řízení nejsou zohledňována 
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6. Metoda ocenění 

Pro účely určení obvyklé ceny k datu ocenění 13.06.2022 jsou použity všeobecně 

uznávané a vyžadované oceňovací postupy.  

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. 2: 

„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 majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.“ 

Pro určení obvyklé ceny je použit postup popsaný ve vyhlášce č. 488/2020 Sb. kterou se 

mění vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

Volba metody: 

Za účelem určení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě ocenění 

majetku dle platného cenového předpisu a dle 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.  

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými 

nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak 

poskytuje relevantní informaci o ceně, 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. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

Ocenění dle cenového předpisu je provedeno 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. 228/2014 Sb., 

č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 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., č. 457/2017 Sb., č. 

188/2019 Sb., č. 488/2020 Sb. a č. 424/2021 Sb. 
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D. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 379,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel I  0,85 

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: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s 

Prahou nebo Brnem 

I  1,05 

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

kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je městská hromadná doprava 

popřípadě příměstská doprava 

I  1,00 

O6. Občanská vybavenost v obci: Rozšířená vybavenost (obchod, 

služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) 

služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) 

II  0,98 

 

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 1 025,00 

Kč/m2 

 

1.1. pozemky 

Ocenění 

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, nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

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 - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 

1.0 

III  1,00 
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8. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí 

(oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a 

Brna) - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

III  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 

ambulantní zařízení a základní škola) - pro tento typ ocenění je 

hodnota znaku rovna 1.0 

II  1,00 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,000 

  i = 1  
 

Index polohy pozemku 

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: Okrajové části obce III  -0,05 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

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, s možností parkování na pozemku 

VII  0,01 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD – 

špatná dostupnost centra obce 

II  -0,01 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Výhodná – 

možnost komerčního využití 

III  0,04 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Nižší než je průměr v kraji III  0,01 

11. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy zvyšující cenu - lokalita s 

vyššími cenami nemovitostí 

III  0,30 

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 1,330 

  i = 2 

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 

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 

 



10 

  6  

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

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 1,000 * 1,330 = 1,330 

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, funkční celek  

§ 4 odst. 1  1 025,-  1,330    1 363,25 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

3928/141 108 1 363,25  147 231,- 

§ 4 odst. 1 orná půda 3928/83 92 1 363,25  125 419,- 

§ 4 odst. 1 orná půda 3928/142 40 1 363,25  54 530,- 

Stavební pozemky - celkem 240   327 180,- 

 

1.2. Rodinný dům 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 

Poloha objektu: Praha – východ 

Stáří stavby: 15 let 

Základní cena ZC (příloha č. 24):  6 401,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

1. NP: 10,6*7,6-1,3*3,1 =  76,53 m2 

2. NP: 10,6*7,6-1,3*3,1 =  76,53 m2 

 

Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 76,53 m2 3,00 m 

2. NP: 76,53 m2 3,00 m 

Obestavěný prostor 

1. NP: (10,6*7,6-1,3*3,1)*(3,00) =  229,59 m3 

2. NP: (10,6*7,6-1,3*3,1)*(3,00) =  229,59 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  459,18 m3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  76,53 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  153,06 m2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 2,00 
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Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 

zastavěné plochy 1.NP - s plochou střechou 

II typ B 

1. Druh stavby: dvojdomek, dům řadový II  -0,01 

2. Provedení obvodových stěn: cihelné nebo tvárnicové zdivo  III  0,00 

3. Tloušťka obvod. stěn: 45 cm II  0,00 

4. Podlažnost: hodnota více jak 1 do 2 včetně II  0,01 

5. Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, voda, kanalizace a 

plyn nebo propan butan 

V  0,08 

6. Způsob vytápění stavby: ústřední, etážové, dálkové III  0,00 

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: bez vedlejších staveb 

nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 

II  0,00 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou: bez pozemku (nebo 

pouze zast. stavbou) nebo do 300 m2 

I  -0,01 

12. Kritérium 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 15 let: 

s = 1 - 0,005 * 15 = 0,925 

  
12 

 

Index vybavení IV = (1 +  Vi) * V13 * 0,925 = 0,990 

  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 1,000 

Index polohy pozemku IP = 1,330 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 6 401,- Kč/m3 * 0,990 = 6 336,99 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 459,18 m3 * 6 336,99 Kč/m3 * 1,000 * 1,330= 3 870 059,36 

Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  3 870 059,36 Kč 

 

1.3. Garáž 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Garáž § 37 porovnávací metoda 

Poloha objektu: Středočeský kraj, obec nad 2 000 do 10 000 

obyvatel 

Stáří stavby: 15 let 

Základní cena ZC (příloha č. 26):  2 060,- Kč/m3 
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Zastavěné plochy a výšky podlaží 

1. NP: 3,9*8,0 =  31,20 m2 

 

Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 31,20 m2 3,10 m 

Obestavěný prostor 

1. NP: (3,9*8,0)*(3,10) =  96,72 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  96,72 m3 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s 

plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví 

II typ B 

1. Druh stavby: samostatně stojící II  0,00 

2. Konstrukce: obvodové zdivo nebo stěny tl. nad 30 cm III  0,10 

3. Technické vybavení: přívod el. napětí 230 V / 400 V nebo vrata s 

el. pohonem 

III  0,00 

4. Příslušenství - venkovní úpravy: bez příslušenství II  -0,01 

5. Kritérium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu III  0,00 

6. Stavebně - technický stav: stavba v dobrém stavu s pravidelnou 

údržbou 

II  1,00 

Koeficient pro stáří 15 let: 

s = 1 - 0,005 * 15 = 0,925 

  
5 

 

Index vybavení IV = (1 +  Vi) * V6 * 0,925 = 1,008 

  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 1,000 

Index polohy pozemku IP = 1,330 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 2 060,- Kč/m3 * 1,008 = 2 076,48 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 96,72 m3 * 2 076,48 Kč/m3 * 1,000 * 1,330= 267 113,40 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  267 113,40 Kč 
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1.4. Trvalé porosty 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 

Název Stáří Počet / Výměra 

Typ Jedn. cena [Kč 

/ jedn.] 

Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 

Cena 

[Kč] 

 10 roků  2,00 ks 

Listnaté stromy I 3 010,-   3 010,-  6 020,- 

 10 roků  2,00 ks 

Listnaté keře opadavé a 

stálezelené II 

730,-   730,-  1 460,- 

 10 roků  2,00 ks 

Jehličnaté keře I 530,-   530,-  1 060,- 

 10 roků  5,00 ks 

Růže I 380,-   380,-  1 900,- 

 10 roků  12,00 m 

Živé ploty z list. dřevin 1 350,-   1 350,-  16 200,- 

 10 roků  20,00 ks 

Trvalky I 60,-   60,-  1 200,- 

Součet:  27 840,- 

Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  0,750 

Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  1,000 

Celkem - okrasné rostliny =  20 880,- Kč 

Trvalé porosty - zjištěná cena celkem =  20 880,- Kč 

 

Pozemky vč. součástí a příslušenství - rekapitulace 

1.1. Pozemky:   327 180,- Kč 

Stavby a porosty na pozemku: 

1.2. Rodinný dům  3 870 059,36 Kč 

1.3. Garáž  267 113,40 Kč 

1.4. Trvalé porosty  20 880,- Kč 

Stavby a porosty na pozemku - celkem +  4 158 052,76 Kč 

Pozemky vč. součástí a příslušenství - zjištěná cena celkem =  4 485 232,76 Kč 
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II) Ocenění tržním porovnáním 

Ocenění srovnávací metodou 

Rodinný dům č. 1642, obec Úvaly 

Rodinný dům č.p. 1642 v ulici Polská, obec Úvaly 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 

pozemek 
K5 - další 

vlastnosti 
  

Oceňovaný 

objekt Polská, Úvaly, okres Praha-východ 120.7 m
2

, 4+kk, 

podsklepený: ne 
Dobrý 240 m

2 garáž + nekryté 

stání 
  

1 Podlužanská, Praha, okres Hlavní 

město Praha 115 m
2

, Přízemní 
Velmi 

dobrý 172 m
2 2 krytá stání 

2 Dančí, Říčany, okres Praha-východ 135 m
2

, Patrový 
Velmi 

dobrý 322 m
2 nekryté stání, 

zahradní domek 

3 Nad Propustkem, Zeleneč, okres 
Praha-východ 134 m

2

, Přízemní 
Velmi 
dobrý 269 m

2 garáž + nekryté 
stání 

4 Zlatnická, Jenštejn, okres Praha-

východ 115 m
2

, Patrový 
Velmi 

dobrý 250 m
2 nekrytá stání 

5 Liliová, Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav, okres Praha-východ 105 m
2

, Patrový Novostavba 232 m
2 garáž + nekryté 

stání 

 

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 10.030.000 

Kč Nepoužit 10.030.000,00 

Kč 1.10 1.00 1.05 0.95 0.97 1.00 1.0643 9.424.035 Kč 

2 11.500.000 

Kč Nepoužit 11.500.000,00 

Kč 1.00 1.05 1.05 1.05 0.95 1.00 1.0997 10.457.397 

Kč 

3 11.790.000 

Kč Nepoužit 11.790.000,00 

Kč 1.00 1.05 1.05 1.00 1.00 1.00 1.1025 10.693.878 

Kč 

4 10.775.000 

Kč Nepoužit 10.775.000,00 

Kč 1.05 0.95 1.05 1.00 1.00 1.00 1.0474 10.287.378 

Kč 
    

Celkem průměr 10.215.672,00 

Kč 

Minimum 9.424.035,00 

Kč 

Maximum 10.693.878,00 

Kč 

Směrodatná odchylka - s 553.456,67 

Kč 

Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 9.662.215,33 

Kč 

Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 10.769.128,67 

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 

Komentář: Jedná se o podobné objekty obdobného stáří, ve srovnatelném stavu, pouze za 

stávající stav (neužíváno) s nutností drobných oprav je provedena srážka 5%. Jinak 

rozdíly shledány v občanské vybavenosti lokalit, velikosti domů i pozemků a v rozsahu 

příslušenství. 
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Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 

srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

 

= 10.215.672 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

10.216.000,-- Kč 

 

 

 

E. Rekapitulace, odůvodnění, kontrola: 

Za účelem určení obvyklé ceny dané nemovitosti byl využit postup v podobě ocenění 

majetku dle platného cenového předpisu a dle porovnání sjednaných cen. Do porovnání 

byly vybrány obdobné nemovitosti v blízkém okolí, prodané v relevantním časovém 

období. Vzorky byly získány z vlastní databáze systému INEM zpracovatele a prodejní 

data z údajů katastru nemovitostí. Při porovnání vzorků byly pomocí koeficientů 

zohledněny všechny podstatné rozdíly mezi nemovitostmi, a to především jejich poloha 

(blízkost občanské vybavenost, dopravní dostupnost větších měst), velikost objektů i 

užívaných pozemků, technický stav a případný rozsah rekonstrukce, příslušenství 

(především vedlejší stavby).  

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

4.485.230,-- Kč 

II) Ocenění tržním porovnáním 

Výsledek dle srovnávací metody 

10.086.000,-- Kč 

Výše uvedenými metodikami byly vypočteny dílčí ceny, které se stanou základem 

pro určení výsledné obvyklé ceny. Rozdíly mezi cenou dle cenového předpisu a 

výsledkem porovnáním lze odůvodnit jednak růstem cen (základní ceny v ocenění podle 

oceňovací vyhlášky jsou vyhodnocované statisticky zpětně) a jednak faktem, že 

statisticky vyhodnocovaná data nerozlišují ceny, které na trhu vznikly mimo řádné tržní 

prostředí (např. prodeje v rodině a mezi známými, prodeje v mimořádných okolnostech 

apod.), a jako taková mohou vstupní údaje značně zkreslit. Zejména se projevuje nízká 

úroveň základní ceny pozemků v okrese, která ani při využití koeficientů nedosáhne 

úrovně cen sjednaných. 



16 

F. ZÁVĚR: 

Znalecký úkol: Určení obvyklé ceny pozemku parc. č. 3928/141, jehož součástí je 

rodinný dům č. p. 1642, a pozemků parc. č. 3928/83 a 3928/142, vč. příslušenství, v obci 

Úvaly, okres Praha-východ, katastrální území Úvaly u Prahy. 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 

podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena předmětných nemovitých věcí v 

daném místě a čase určena po zaokrouhlení na 

10.220.000 Kč 

Slovy: desetmilionůdvěstědvacettisíc korun 

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán externí konzultant. 

Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odměna. 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o.-znalecký ústav v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti 

Ing. Jitka Mašínová, Martin Málek, František Kořínek 

Mánesova 1374/53, 12000 Praha 

Tel.: +420737858334 

Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 15.06.2022 

 

G. 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 16625-1267/2022 znaleckého deníku. 
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H. Seznam příloh 

výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace 

předmětu ocenění, srovnávané nemovitosti 

I. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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20 

Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 115 m
2
, 

Podlužanská č.p. 1847, Praha, okres 

Hlavní město Praha 

Celková cena:  10.030.000 Kč  

Adresa: Podlužanská, Praha, okres 

Hlavní město Praha  

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

   

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

 Adresa   Podlužanská, Praha, okres Hlavní město 

Praha  
 Typ domu   Přízemní  

 Cena dle kupní 

smlouvy  
 10 030 000 Kč   Počet nadzemních 

podlaží  
 2  

 Kupní smlouva 

podepsaná dne  
 03.01.2022   Stav objektu   Velmi dobrý  

 Číslo řízení   V-231/2022-101   Zastavěná plocha 

(m2)  
 115  

 Poznámka k ceně   10 030 000 Kč za nemovitost   Plocha užitná   115  

 Plocha pozemku 

(m2)  
 172   Umístění objektu   Centrum obce  

 Konstrukce budovy   Cihlová    
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Slovní popis 

 Exkluzivně nabízíme k prodeji řadový rodinný dům v klidné lokalitě v blízkosti přírody v obci Újezd 

n/L. Dům je patrový o velikosti 4 + 1, 115 m2. Vstup na pozemek je zajištěn brankou. Od branky k domu 

je dlážděný dvorek velikosti 54 m2, kde je kryté parkovací stání pro dvě auta. Za vstupními dveřmi domu 

je chodba a vstup na toaletu. Za dalšími dveřmi se vchází do obývacího pokoje a kuchyně. V kuchyni je 

okno s výhledem na dvorek a branku. Kuchyně je kompletně vybavena, kuchyňská linka, dřez, plynový 

sporák s elektrickou troubou, digestoř, lednice, myčka, pračka. Na kuchyň navazuje obývací pokoj se 

vstupem na zahrádku (57m2). Obývací pokoje je vybaven sedací soupravou a vestavnými úložnými 

protory pod schodištěm. Součástí obývacího pokoje je jídelní kout se stolem a 4 židlemi. Z obývacího 

pokoje vedou schody do prvního patra, kde jsou tři pokoje, koupelna s vanou a toaletou. Ložnice je 

vybavena dvoulůžkem a vestavnou skříní. Z chodby v prvním patře je výlez na půdu, kde lze vybudovat 

další obytné místnosti. Vytápění domu a ohřev vody zajišťuje nový plynový kotel, elektřina 220 V, voda 

z obecního vodovodu. Dům byl vybudován v roce 2003. Na zahradě je zahradní domek pro nářadí a 

prostor pro posezení. Zahrada je udržovaná s travním porostem, plodící meruňkou a okrasnou skalkou. 

Rovinatý pozemek o celkové výměře 226 m2, z toho zastavěná plocha 115 m2, zahrada a dvorek. V obci 

je veškerá občanská vybavenost (pošta, obecní úřad, škola, školka, restaurace, obchody a další). Několik 

metrů od domu je les, dětská hřiště, zastávka MHD. Velkou výhodou je výborná dopravní dostupnost, 

nájezd na dálnici D0 je cca 4 km, nádraží Klánovice 3 minuty, Centrum Černý Most pouze 15 minut, 

Nemovitost lze financovat hypotečním úvěrem, který Vám rádi zajistíme. Štítek PENB klasifikační třída 

C 114. V případě většího počtu zájmeců bude nemovitost nabízena formou aukce. Pro více informací či 

domluvení prohlídky kontaktujte makléřku.  

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 135 m
2
, Dančí 

č.p. 2355/29, Říčany, okres Praha-

východ 

Celková cena:  11.500.000 Kč  

Adresa: Dančí, Říčany, okres Praha-

východ  

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

   

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

 Adresa   Dančí, Říčany, okres Praha-východ   Typ domu   Patrový  

 Cena dle kupní 

smlouvy  
 11 500 000 Kč   Počet nadzemních 

podlaží  
 3  

 Kupní smlouva 

podepsaná dne  
 10.11.2021   Stav objektu   Velmi dobrý  

 Číslo řízení   V-18082/2021-209   Zastavěná plocha 

(m2)  
 65  

 Poznámka k ceně   11 500 000 Kč za nemovitost   Plocha užitná   135  

 Provize   včetně provize   Elektřina   230V  

 Plocha pozemku 

(m2)  
 322   Plyn   Plynovod  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Umístění objektu   Klidná část 

obce  
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Slovní popis 

 Prodej krajního řadového rodinného domu 4+kk s privátní zahradou o výměře 257 m2 v Dančí ulici 

v Říčanech. Dům kolaudovaný v roce 2010, je dvou-patrový, nepodsklepený. Střecha sedlová s pultovými 

vikýři, pálené tašky Bramac. Kuchyňská linka vč. spotřebičů (horkovzdušná trouba, mikrovlnná trouba, 

myčka), plastová okna s izolačním dvojsklem. Dům je nově vymalovaný, čistý, uklizený, připravený na 

nového majitele.   V přízemí domu se nachází hned po vstupu celkem prostorná hala s vestavěnou skříní, 

oproti původním plánům stavitele oddělené WC a technická místnost s plynovým kotlem. Prostorný 

obývací pokoj s kuchyní orientovaný do klidné a zcela privátní zahrady, což je naprostá výhoda tohoto 

krajního řadového domu. Z obývacího pokoje je přímý vstup na terasu z akátových prken (jedna z 

nejtvrdších dřevin) Na podlahách dřevěné lamino a dlažba.   V 1.patře domu jsou 2 identické pokoje a 

oproti původnímu návrhu rozšířená – prostorná koupelna s vanou a sprchovým koutem. Na podlahách 

dřevěné lamino, dlažba a koberec v jednom z pokojů.   Ve 2. patře je otevřené podkroví (attic room) o 

výměře 27 m2, které je osvětleno okenními otvory ve vikýřích, na podlaze dřevěné lamino.   Zahrada je 

velmi příjemná a poskytuje naprosté soukromí. Jako úložný prostor na zahradě je možné využít kůlnu či 

zahradní domek, kde je možné uložit jízdní kola, pneu, lyže atd.   Parkování možné na pozemku za 

pojízdnou bránou (manuál), před domem (slepá ulice) či na horním uzamčeném parkovacím 

stáním.   Dům se nachází na konci slepé ulice a je tu tedy naprostý klid. Na druhém konci ulice přes louku 

protéká Říčanský potok a vede cyklostezska „Do Prahy na kole“, která byla dokončená teprve v roce 

2020 a vede z Mnichovic přes Všestary – Říčany až do pražských Kolovrat, má celkem 14,3 m.   Ve 

vedlejší ulici Srnčí je zastávka MHD Srnčí – spoj na Říčanské vlakové nádr. či na náměstí v Říčanech. 4 

min. autem od domu je OC Lihovar Říčany, lékárna, Albert či Penny Market, do 5 min centrum pro volný 

čas Na Fialce – plavecký bazén, kino, divadlo..Z nedalekého vlakového nádraží jste vlakem do 35 min. 

v Praze na Hlavním nádraží. Díky umístění, klidu, možnosti sportovního vyžití, dostupnosti Říčan, ideální 

pro rodinu s dětmi. Veškeré plánky k domu, dokumentace najdete na osobních stránkách.  

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 134 m
2
, Nad 

Propustkem č.p. 827, Zeleneč, okres 

Praha-východ 

Celková cena:  11.790.000 Kč  

Adresa: Nad Propustkem, Zeleneč, okres 

Praha-východ  

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

   

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

 Adresa   Nad Propustkem, Zeleneč, okres Praha-

východ  
 Počet nadzemních 

podlaží  
 2  

 Cena dle kupní 

smlouvy  
 11 790 000 Kč   Stav objektu   Velmi dobrý  

 Kupní smlouva 

podepsaná dne  
 08.10.2021   Zastavěná plocha 

(m2)  
 87  

 Číslo řízení   V-16234/2021-209   Plocha užitná   134  

 Poznámka k ceně   11 790 000 Kč za nemovitost, včetně 

provize  
 Elektřina   230V  

 Plocha pozemku 

(m2)  
 269   Plyn   Plynovod  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Umístění objektu   Klidná část 

obce  

 Typ domu   Přízemní    
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Slovní popis 

 Bydlení v klidném prostředí plném zeleně, denní procházky či projížďky cyklostezkou, pozorování východů i západů 

slunce, dětská hřiště, pálení čarodějnic i oslavy příchodu Nového roku, to vše nabízí bydlení v obci Zeleneč, která je 

jen pár kilometrů vzdálená od Prahy. Obec se nachází nedaleko Horních Počernic a svým strategickým umístěním má 

vše v blízkém dosahu.   Ve velmi žádané lokalitě, v obci Zeleneč Vám v exkluzivním zastoupení nabízíme cihlový 

řadový dům o dispozici 5+kk s garáží a 3 parkovacími místy před domem s celkovou užitnou plochou 134,15 m2 a s 

pozemky o velikosti 269 m2.   Rodinný dům nabízí spoustu praktického řešení. Je dvoupodlažní s výhledem na 

východ i západ slunce.   Užitná plocha 1. NP činí 68,3 m2. Dominantou je prostorný obývací pokoj (30,59m2) s 

komorou (2,55m2), ze kterého vede vstup na zahradu, kuchyňský kout vybavený novými spotřebiči (9,19m2), garáž 

(15,29m2) – průchozí do domu i na zahradu a oddělené WC s koupelnou se sprchovým koutem a přípojkou na pračku 

(3,58m2).   V celém 1. NP je podlahové vytápění a termostat regulující teplo po celém domě. V obývacím pokoji 

možnost postavení krbu a/nebo rozšíření o zimní zahradu.   Do 2. NP se dostaneme přímo z hlavní vchodu po 

dřevěných schodech.   Užitná plocha 2. NP činí 65,85 m2. Najdeme zde 4 pokoje - ložnici s vestavěnou šatnou 

(16,01m2), pokoj (11,95 m2), 2 pokoje, oba o stejné velikosti (8,37m2) a koupelnu (6,65m2) s rohovou vanou. 

Pokoje jsou samostatné. Pokoje lze využít jako pracovny, dětské pokoje nebo využití zkombinovat. V 1 pokoji se 

nachází i přívod vody pro umyvadlo s možností umístění kuchyňského koutu. V 2. NP se nachází i plynový kotel pro 

ohřev vody a vytápění.   Na zahradě najdeme po celém obvodu vysázené stromky a okrasné rostliny, v rohu dřevěný 

zahradní domek na nářadí. Na terase je možnost postavení pergoly a rozšíření domu o zimní zahradu.   Ve vzdálenosti 

několika desítek metrů se nachází oplocené dětské hřiště, víceúčelové hřiště a soukromá školka.   Mateřská i základní 

škola, praktický lékař po dospělé i děti, pošta, knihovna a sběrný dvůr, vše do 1 km od domu. Středem sportovních a 

kulturních akcí je fotbalové hřiště, vzdálené necelé 2 km od domu. V obci je několik místních obchodů, restaurací, 

drogerie, bistro i stánek se zmrzlinou.   Doprava Vlak – do 10 min od domu, cca 20 minut na Masarykovo nádraží, 

opačným směrem do Kolína a Milovic. Autobus – směr Černý Most do cca 15 minut. Sjezd na Mladoboleslavskou 

dálnici nebo Hradeckou dálnici do 5 km.   Pokud hledáte nový domov plný života a s dobrou dostupností do Prahy, je 

tento dům vhodným místem pro jeho začátek.   S financováním Vám rádi pomůžeme.   Ukazatel energetické 

náročnosti: D   V případě zájmu o více informací a konkrétní termín prohlídky nás neváhejte kontaktovat.  

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 122 m
2
, Liliová 

č.p. 2505, Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav, okres Praha-východ 

Celková cena:  10.775.000 Kč  

Adresa: Liliová, Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav, okres Praha-východ  

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

   

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

 Adresa   Liliová, Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav, okres Praha-východ  
 Typ domu   Patrový  

 Cena dle kupní 

smlouvy  
 10 775 000 Kč   Stav objektu   Novostavba  

 Kupní smlouva 

podepsaná dne  
 27.10.2021   Zastavěná plocha 

(m2)  
 78  

 Číslo řízení   V-17334/2021-209   Plocha užitná   128  

 Poznámka k ceně   10 775 000 Kč za nemovitost   Podlahová plocha   105  

 Plocha pozemku 

(m2)  
 232   Elektřina   230V  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plyn   Plynovod  
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Slovní popis 

 Novostavba řadového domu o velikosti 4+kk společnosti Cental Group v ulici Liliová, Brandýs 

nad Labem - Stará Boleslav. Řadový dům s podlahovou plochou 122 m2 včetně garáže (17m2) 

a pozemkem 232 m2 je kolaudovaný v roce 2015 a poskytne příjemné zázemí pro rodinu s 

možnostmi úložných prostor. Zahrada s kvalitním trávníkem, vzrostlou zelení a zahradním 

domkem. V přízemí disponuje prostorným obývacím pokojem s navazující jídelní částí a 

kuchyní, francouzskými okny a vstupem na částečně zastřešenou terasu. Je orientovaný na 

západní stranu. V moderní kuchyni je dostatek prostoru a je vybavena vestavnými spotřebiči. 

Varná deska, horkovzdušná trouba, mikrovlnná trouba, zabudovaná lednice, a digestoř. Vstupní 

chodba s úložnými prostory. Koupelna se sprchovým koutem a toaletou. V navazující technické 

místnosti prostor pro pračku a kondenzační kotel. V patře jsou 3 pokoje v současné době 

využívané jako ložnice (15m2) a 2 dětské pokoje (15 a 12 m2), koupelna s rohovou vanou a 

komora. Nášlapnou plochu tvoří kvalitní plovoucí podlaha a dlažba. Dům je vybaven 

zabezpečovacím zařízením a je napojen na PCO. Internetové připojení formou WiFi. Okna v 

patře vybavená vnitřními žaluziemi.   Vzrostlá, vysázená zahrada poskytuje částečné soukromí 

od okolních zahrad. Garáž s automatickými vraty.   Snadná dopravní dostupnost do Prahy, 

pravidelná autobusová doprava a dálnice D10. V lokalitě je plná občanská vybavenost: školy, 

školky, střední školy, umělecká škola, VŠ. Zdravotní služby, kompletní síť ochodů, turistické a 

cykloturistické stezky, lesy, jezera a sportoviště (golf, tenis, atletický stadion, sportovní haly, 

fotbalová hřiště). Příjemné místo pro bydlení.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 


