ODHAD č.167/18/57
odhad obvyklé ceny nemovité věci pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.
Předmět ocenění:

Pozemek pro rezidenční výstavbu

Název nemovité věci:
Pozemky parc. č.:

Pozemek zahrady p.č. 51/2 a ost.plochy p.č. 1145
51/2, 1045

Ostatní stavby:

Garáž, Kůlna

Katastrální území:

Hostouň u Horšovského Týna

LV č.:

362

Kraj:

Plzeňský

Okres:

Domažlice

Obec:

Hostouň

Část obce:

Ulice:

Mlýnská

Číslo orientační:

Vlastník pozemku:

současný stav

PSČ: 34525

Jiří Diviš, Chodské náměstí 68, 34525 Hostouň, spoluvlastnický podíl: 2 / 6
Miloslav Diviš, Příkopy 89, 34525 Hostouň, spoluvlastnický podíl: 2 / 6
Pavel Diviš, Příkopy 41, 34525 Hostouň, spoluvlastnický podíl: 1 / 6
Barbora Divišová, Příkopy 41, 34525 Hostouň, spoluvlastnický podíl: 1 / 6

Objednatel:

Exekutorský úřad Domažlice, Mgr. Jan Šticha

Adresa:

Paroubkova 228, 344 01 Domažlice

ÚČEL OCENĚNÍ:

tel.: 725 465 341

Pro účel stanovení obvyklé ceny (současný stav)
Stav ke dni / Prohlídka:

Obvyklé ceny
Obvyklá cena stávající:
(cena dle stavu ke dni ocenění)

350 000 Kč

Obvyklá cena budoucí:

Pozn.:
Pozn.:

(cena po dokončení stavby v cenové
úrovní ke dni ocenění)

Prodejnost nemovité věci:

9.4.2018 / 9.4.2018

prodejná od 6 do 12 měsíců

Vypracoval:

Ing. Karel Lang

tel.: 602 425 481

Adresa:

Postřekov 39 39, 345 35 Postřekov

e-mail: pplusl@email.cz

Datum:

20.4.2018

Tento odhad obsahuje 14 stran textu včetně 9 stran příloh.
© Hypoteční banka, a.s. 2014

.........................................
podpis, příp. razítko
Vytvořeno programem NEMExpress verze 2.1.37

SOUHRNNÉ INFORMACE O OCEŇOVANÉ NEMOVITÉ VĚCI
Kraj:

Plzeňský

Obec, část obce:

Hostouň,

KÚ:

Hostouň u Horšovského
Týna

Ulice:

Mlýnská

Pozemky

stávající stav

Parcelní čísla pozemků ve funkčním celku:

1 336

Počet obyvatel:

budoucí stav

51/2, 1045

Výměra pozemků celkem:

702 m 2
443 Kč/m2

Jednotková cena:

Místopis
Využití pozemků:
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):

¨ zast. plocha
ý ostatní plocha
¨ orná půda
¨ trvalé travní por.
ý zahrada
¨ jiný
ý RD
¨ byty
¨ rek.objekt
¨ výstavba ind. garáže
¨ MHD
ý železnice
ý autobus

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):

¨ dálnice/silnice I. tř

Okolí nemovité věci:

ý bytová zóna

Poloha v obci:

Širší centrum - zástavba RD

Prodejnost nemovité věci:

prodejná od 6 do 12 měsíců

Typ pozemku:

Inženýrské sítě

ý silnice II.,III.tř

¨ průmyslová zóna ¨ nákupní zóna

stávající stav

Voda:

¨

Kanalizace:

¨

Plyn:

¨

Elektřina:

¨

Telefon / datová síť:

¨

Zpevněná příjezdová komunikace:

¨

budoucí stav

ý z veřejné komunikace
¨ zajištěn věcným břemenem
¨ právně nezajištěn

Přístup a příjezd k pozemkům:

¨ ostatní

¨ přes vlastní pozemky
¨ jiné zajištění přístupu k pozemkům

Rekapitulace rizik
Rizika:

Nemovitá věc situována v záplavovém území zóna 3; Ostatní právní omezení

Pojištění proti povodni:

doporučuji

Rekapitulace ocenění posuzované nemovité věci
stávající stav
Porovnávací hodnota

311 150 Kč

Obvyklá cena

350 000 Kč

El. odesláno:

e-mail:
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budoucí stav
0 Kč

Počet souborů: 0

Místopis (charakteristika obce, poloha nemovité věci v obci)
Město Hostouň je spádovou obcí regionu se statutem města, ve vzdálenosti 20.0 km od okresního města Domažlice,
v místě je městský úřad, prodejna potravin, hospody, ZŠ, MŠ, některé základní služby, lékař, speciální škola, zástavba
bytových a rodinných domů, pila. Dopravní dostupnost je zajišťována autobusovými a vlakovými spoji (trať Domažlice Planá u M.Lázní). Nejbližší nemocnice je ve městě Domažlice.

Poloha, okolí a dopravní dostupnost
Poloha v obci:
Širší centrum - zástavba RD
Okolí:
ý bytová zóna
¨ průmyslová zóna ¨ nákupní zóna ¨ ostatní
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):
¨ MHD
ý železnice
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):
¨ dálnice/silnice I. tř

ý autobus
ý silnice II.,III.tř

Celkový popis nemovité věci (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, příslušenství)
Předmětem ocenění je pozemek zahrady p.č. 51/2 a pozemek ostatní plochy p.č. 1045. Na pozemcích je postavena
garáž s kůlnou, které nejsou zakresleny na snímku KM a garáž není zapsána na LV . Pozemky jsou přístupné ze
zpevněné komunikace, jsou s mírným sklonem k severu, v místě jsou kompletní inženýrské sítě.

Technický popis oceňované nemovité věci
Typ pozemku:
¨ zast. plocha
ý ostatní plocha

¨ orná půda

¨ trvalé travní por. ý zahrada

¨ jiný

Inženýrské sítě a využití nemovité věci
Přípojky:
¨ voda
Přístupová komu.: ¨ zpevněná
Využití pozemků: ý RD

¨ kanalizace
ý nezpevněná
¨ byty

¨ plyn
¨ elektro
přes pozemky parc. číslo 963/7
¨ rekreační objekt

¨ telefon
¨ výstavba individuální garáže

Přístup a příjezd k pozemku
ý z veřejné komunikace
¨ přes vlastní pozemky
¨ jiné zajištění přístupu k pozemkům

¨ zajištěn věcným břemenem
¨ právně nezajištěn

Přístup a příjezd přes pozemky
Parcelní číslo

Druh pozemku

Vlastník pozemku/komunikace - komentář

963/7

ost.komunikace

Město Hostouň

Pronájem nemovité věci (zhodnocení nájemního vztahu)
ý Nemovitá věc není pronajímána / propachtována
¨ Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek
¨ Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek
¨ Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro
pronajímatele

Vyhodnocení rizik nemovité věci
Rating rizika:

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci
RIZIKO
Popis rizika
NE
Pozemek je řádně zapsán v katastru nemovitostí
Rizika spojená s umístěním nemovité věci
RIZIKO
ANO

Popis rizika
Nemovitá věc situována v záplavovém území zóna 3
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Nemovitá věc: ¨ byla v minulosti zaplavena
Pojištění proti povodni / záplavě:
ý doporučuji
Věcná břemena a obdobná zatížení
RIZIKO
NE
ANO

¨ nebyla v minulosti zaplavena
¨ není nutné

Popis rizika
Bez reálných břemen a služebností
Ostatní právní omezení

Popis věcných břemen a obdobných zatížení
Na LV č. 352 je v bodě „C” zapsáno zástavní právo exekutorské - povinnost k pozemkům p.č. 51/2 ap.č. 1045,
oprávněný AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., spolu s exekučním příkazem k prodeji nemovitosti.

Rizika ostatní
RIZIKO
NE

Popis rizika
Nemovitá věc není pronajímána

Přehled listů vlastnictví
LIST VLASTNICTVÍ číslo 362
Kraj:
Obec:
Ulice:

CZ032 Plzeňský
553689 Hostouň
Mlýnská

Okres:
Katastrální území:
č.o.:

CZ0321 Domažlice
645940 Hostouň u Horšovského Týna

Vlastníci

Podíl

FO

RČ: 551017/0292

Jiří Diviš

FO
FO
FO

RČ: 540818/1911
RČ: 660620/0590
RČ: 965930/1817

Miloslav Diviš
Pavel Diviš
Barbora Divišová

Chodské náměstí 68, 34525
Hostouň
Příkopy 89, 34525 Hostouň
Příkopy 41, 34525 Hostouň
Příkopy 41, 34525 Hostouň

2/6
2/6
1/6
1/6

Pozemky
51/2
1045

Pozemková parcela
Pozemková parcela

683 m 2
19 m 2

Parcela KN
Parcela KN

zahrada
ostatní plocha

Výpočet hodnoty pozemků
Základní popis oceňovaných pozemků
Předmětem ocenění je pozemek zahrady v zástavbě rodinných domů p.č. 51/2 a pozemek ostatní plochy p.č. 1045.
Pozemky jsou přístupné ze zpevněné komunikace, jsou s mírným sklonem k severu.

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků
Porovnatelné pozemky - nově zasíťované stavební pozemky určené k zástavbě RD jsou v místě obchodovány za
částky 650,- Kč/m2 (v ceně jsou započteny náklady na zasíťování pozemku).

Druh pozemku

Parcela č.

zahrada
ostatní plocha
Celková výměra pozemků:

51/2
1045

Výměra
m2
683
19
702

Jednotková cena
Vlastnický podíl
Kč/m2
450
1/1
200
1/1
Hodnota pozemků celkem:
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Celková cena
pozemku Kč
307 350
3 800
311 150

Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb
Název
Garáž

Popis
Parc. číslo
ZP 25 m2, OP 65 m3,
51/2
zděná stavba, pultová
strřecha, vlnitý eternit,
vrata palubková, okna ze
sklobetonu, bez vnějších
omítek.
Kůlna
ZP 20 m2, OP 56 m3,
51/2, 1045
zděná stavba, vlnitý etrnit,
bez venkovních omítek.
Věcná hodnota ostatních staveb celkem

Množství

JC
Kč/

56,00

700 Kč/

RC
Opotřebení
97 500 Kč
40 %

VH
58 500 Kč

39 200 Kč

23 520 Kč

40 %

82 020 Kč

Rekapitulace ocenění
Komentář ke stanovení obvyklé ceny a vhodnosti zástavy
Předmětem ocenění jsou pozemky zahrady a ostatní plochy, na pozemcích je postavena stavba garáže a kůlny bez
zákresu na snímku KM a zápisu na LV.
Vzhledem k tomu, že pozemky jsou situovány ve spádové obci regionu s možností výstavby jsem názoru, že je možno
tyto nemovitosti zobchodovat.

Rekapitulace ocenění posuzované nemovité věci
Prodejnost nemovitosti: prodejná od 6 do 12 měsíců

Porovnávací hodnota
Obvyklá cena

Současný stav
311 150 Kč
350 000 Kč

Budoucí stav
0 Kč

Silné stránky nemovité věci
- situování ve spádové obci regionu
- na pozemku možnost výstavby RD

Slabé stránky nemovité věci
- stavby garáže a kůlny nejsou zakresleny na snímku KM
- záplavové území č. 3

Seznam podkladů a příloh
Podklad / Příloha

počet stran A4 v příloze

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 362 ze dne 21.12.2017

6

Kopie katastrální mapy

1

Fotodokumentace nemovité věci.

1

Mapa oblasti

1

Koncesní listina
Vydaná Okresním úřadem Domažlice, Okresní živnostenský úřad, dne 19.3.2001 pod č.j. OUDO2939/2001RZU pro
činnost podnikání „Oceňování majetku pro věci nemovité“.
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LV č. 362
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LV č. 362
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LV č. 362
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LV č. 362
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LV č. 362

- 10 -

LV č. 362
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Snímek KM
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Fotodokumentace

pohled severní

dtto

garáž

kůlna

garáž s kůlnou

příjezdová komunikace
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Mapa regionu
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