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Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny)  č.    51 / 7 / 2017 
 

Typ nemovitosti Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže 
v současném stavu 

Účel ocenění oddlužení  
 

Předmět ocenění 

Budova RD č.p. 157, LV č. 3694 na pozemku parc.č. St. 92 
stodola bez čp/če, LV č. 3694 na pozemku parc.č. St. 92 
pozemek parc.č. St. 92, LV č. 3694 (448 m2, zastavěná plocha a nádvoří) 
pozemek parc.č. 93, LV č. 3694 (182 m2, zahrada, zeleň) 
včetně příslušenství 
 

Adresa 

Kraj Vysočina Město Nové Město na Moravě Počet obyvatel 10158 

Kat. území Nové Město na Moravě Ulice Malá č.p. 157 

Část obce dle LV Nové Město na Moravě 
 

  
 

Objednatel odhadu 

TOMKO a partneři , v.o.s. 
A. Soukupová 
Blodkova č.p. 8  
130 00  Praha  3  
ČESKÁ REPUBLIKA 

Tel. 222 240 365 

E-mail recepce@tpspravce.cz 

IČ 01696262 

  

 

Ocenění vypracováno na základě přijaté objednávky banky Ne 

Identifikace ocenění (objednávky) přidělená objednatelem: INS 12618/2017 
 

Vlastnictví 

Stejný vlastník všech 
nemovitostí 

Jurda Bohumil - Nové Město na Moravě, Malá 157, ČESKÁ 
REPUBLIKA 
Jurdová Lenka - Nové Město na Moravě, Malá 157, ČESKÁ 
REPUBLIKA 

SJM  

 

Zpracováno pro insolvenčního správce 
 

Vypracoval Ing. Vydra Leoš 
Rudíkov 248 
675 05 Rudíkov 
email: w.p.s@volny.cz    tel: 724 555 203   

Dne 19.8.2017 

Licence číslo Ke dni 10.8.2017 

0909 Prohlídka dne 10.8.2017 

 

Počet stran textu 11 Počet stran příloh 8 

 
 

Obvyklá cena - současný stav 

Započitatelná podl. plocha 232.32 m2 18 500 Kč/m2 4 297 900 Kč 
 

Obvyklá cena - současný stav 4 300 000 Kč 

Čtyři miliony třista tisíc Kč 
 

Komentář k ceně 
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Cena za 1 m2 odpovídá reálné ceně podobných rodinných domů na realitním trhu okresu Žďár nad Sázavou a okolí s 
městem Nové Město na Moravě . 
 

Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti 

Mezi klady ovlivňujícími cenu nemovitosti patří provedená  rekonstrukce a stále probíhající údržba a  opravy RD , dalším z 
kladů je samotné umístění domu , orientace  oken domu ke světovým stranám, klidová zóna zahradní části za  stodolou , 
dá se říci i samotného dvora , jenž je od ulice oddělen vysokou zděnou stěnou a vraty .  
 
Záporné  vlivy  :  
-  velmi silné zdivo zvláště v I.N.P. ,  
-  není provedena izolace proti zemní vlhkosti a spodní vodě I.P.P. 
-  není dokončena fasáda domu do dvoru souseda 
-  úplně chybí  omítky se zateplovacím systémem fasády ve směru ke stodole  
-  stavebně není dokončena část nad dětským pokojem v prostoru mezi domem a stodolou    
 
  
 

Vyhodnocení rizik REET ANO 
 

 

ANO Zástavní právo zapsané na LV 
 

 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti  
Podzástavní právo 
Zahájení exekuce - Jurda Bohumil 
Zahájení exekuce - Jurdová Lenka 
Zákaz zcizení nebo zatížení 
Zástavní právo smluvní 

 

ANO Umístění věci nemovité v ochranném pásmu 
 

 Chráněná krajinná oblast - II.-IV. zóna  
 

ANO Poznámky k osobě a k věci nemovité - exekuce, konkurs apod. 
 

 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti  
Podzástavní právo 
Zahájení exekuce - Jurda Bohumil 
Zahájení exekuce - Jurdová Lenka 
Zákaz zcizení nebo zatížení 
Zástavní právo smluvní 

 

ANO Přednostní pořadí pro jiné právo 
 

 Podzástavní právo 
 

ANO Zákaz zcizení nebo zatížení 
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Podklady 

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 3694, vyhotovil Katastrální úřad pro Vysočinu , Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou 10.8.2017. 

Snímek kat. mapy pro k.ú. Nové Město na Moravě, vyhotovil Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou 10.8.2017. 
 
Datum předání kompletních podkladů 21.8.2017 
 

Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 3694, vyhotovil Katastrální úřad pro Vysočinu , Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou 10.8.2017. 
Snímek kat. mapy pro k.ú. Nové Město na Moravě, vyhotovil Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou 10.8.2017. 
 

Místopis 

Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu 

Nové Město na Moravě (německy Neustadt in Mähren) je město v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina, 10 km 
východně od Žďáru nad Sázavou, na jižním okraji Žďárských vrchů. Založeno bylo okolo roku 1250 Bočkem z Obřan, 
zakladatelem cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Největšího rozkvětu požívalo v době renesance za pánů z 
Pernštejna. Zachovalé historické jádro města tvoří městskou památkovou zónu, kterou doplňuje bohatá sochařská 
výzdoba ulic a náměstí od místních rodáků Jana Štursy a Vincence Makovského. Mezi nejvýznamnější památky patří 
katolický kostel sv. Kunhuty, budova staré radnice a zámek. 
 
Nové Město na Moravě bylo vždy místem konání významných sportovních happeningů světového významu. Již historií je 
závod Světového poháru v běžeckém lyžování Zlatá lyže, jejíž místo přebral každoročně konaný závod Světového poháru 
v biatlonu. V únoru roku 2013 se zde konalo Mistrovství světa v biatlonu 2013, každým rokem se zde koná i závod 
Světového poháru horských kol. Okolí města je vhodné nejen pro příznivce zimních sportů, v letním období pak nabízí 
nespočet možností pro pěší turisty i cyklisty. Každý sportovec ocení především nový areál Vysočina arena, kde se všechny 
výše zmíněné akce úspěšně konají. 
 

Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, ... 

Umístění v obci širší centrum obce Okolní zástavba obytná zástavba 

Poloha v obci širší centrum-bytové domy zděné 

Dostupnost MHD do 10 minut pěšky Ano Dostupnost dálnice/silnice I. třídy – do 10 minut autem Ano 

Město Nové Město na Moravě je po okresním městě Žďár nad Sázavou druhým největším městem okresu se  státními 
institucemi a orgány , bankovními institucemi , nemocnicí , lékárnami ,  školami , kinem , sportovními zařízeními jako 
víceúčelová hala ,  krytý plavecký bazén ve velnes centru  , tělocvičny , fotbalové hřiště , atletický stadion ,  přírodní 
koupaliště a jiné . Ve městě se nachází několik kostelů .  Chybějící státní orgány se nachází v 10 km vzdáleném okresním 
městě Žďár nad Sázavou . 
Město leží v dostupnosti velmi krásné krajiny , ať se jedná o vodní nádrže a rybníky , nebo o nedotčenou přírodní 
rezervaci Žďárské vrchy  . 
Předmětná nemovitost se nachází  na ulici Malá  v  zástavbě rodinných domů postavených podél ulice .  
Dům se nachází v blízkosti  Masarykovy ulice , nejfrekventovanější  ve městě , zároveň je pěšky dostupné centrální 
Vratislavovo  náměstí s městskou památkovou rezervací , vlakové nádraží a a autobusové nádraží  .    
 

Informace o nemovitosti 

Oceňovaný rodinný dům nacházející se na ulici Malá je dvoupodlažním , částečně podsklepeným domem se sedlovou 
střešní konstrukcí . Dům  je postaven na kamenných základech pojených betonovou směsí , zdivo je cihelné , část ze 
zdiva smíšeného , spodní podlaží má klenuté stropy , dětský pokoj má strop rovný , stropy ve II.N.P. jsou rovné dřevěné 
trámové s podbitím a záklopem , střešní konstrukce je dřevěná trámová sedlová , střešní krytina je nově položená , jedná 
se o betonovou tašku Bramac .  
Od roku 2008 byly na domě započaty rekonstrukční práce spočívající ve výměně původních dřevěných podlah a 
provedením nových betonových s izolací proti zemní vodě  a vlhkosti , tepelnou izolací a položením teplovodního vytápění 
, byly opraveny nebo zcela provedeny nové vnitřní omítky , byla provedena nová elektroinstalace , rozvody vody a topení 
s instalací otopných těles ( možnost přepnutí topného media do podlahového topení nebo radiátorů ) , byla provedena 
výměna oken za plastová , jsou osazeny nové venkovní parapetní desky z eloxovaného taženého hliníku , nová  vnitřní 
dveřní křídla jsou osazena do obložkových zárubní ,  rovněž v rámci rekonstrukce byly osazeny  nové zařizovací předměty  
koupelen a WC , na podlahy byla položena dlažba , plovoucí podlahové krytiny , kobercové krytiny , na stěnách 
sociálního zařízení jsou nově provedeny obklady . Z venkovních omítek jsou do finální podoby provedeny uliční a dvorní 
část se zateplením polystyrenem a silikátovou omítkou , zadní stěna ke stodole je prozatím neopravena , stěna do dvora 
souseda je opravena , zateplena , je nataženo lepidlo a připravena pro  konečnou  povrchovou  úpravu  silikátovou 
taženou omítkou .  V nadstřešní části jsou nově postavena komínová tělesa , klempířské prvky jsou kompletní , nové .  
 
Dle vzdělení současného majitele byl původní dům postaven kolem roku 1906 , vzhledem k rozsáhlým a dá se říci 
zdařilým rekonstrukcím je nutno přihlédnout ke značnému zhodnocení samotné nemovitosti a v dalším ocenění bude 
počítáno  s opotřebením max. 30 % .    
 



- 4 - 

Přístup a příjezd k nemovitostem 

přímo z veřejné komunikace parc.č. 135/3 ve vlastnictví obce. 
 

Přístupová komunikace 

Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. 
Příjezdová komunikace nevykazuje závady. 
 

Popis nemovitosti 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 146.73 m2 
 

Počet bytových jednotek 2 RD je rozdělen dle zákona 72/1994 SB. Ne 

Každá bytová jednotka má vlastní měření elektro, měření vody 

Celý RD má společné vchod, vytápění 

Vytápění je kotlem na tuhá paliva výrobce Rojek , umístění kotle  v kotelně ( samostatná místnost pod střechou stodoly ) 
. Plynová přípojka a HUP je ukončen v uzamykatelné skříni  uliční  fasády  domu . Odpočtové hodiny vody jsou jedny 
hlavní v podsklepené části domu a druhé pro odpočet bytové jednotky v podlaží domu I.N.P. , odpočtové elektro hodiny 
jsou umístěny ve fasádě dvorní části domu a měření je samostatné pro každou bytovou jednotku.   
 
 

Rodinný dům je v současném stavu běžně uživatelný a obyvatelný Ano 
 

Příslušenství 

Stavba Popis Výměra [m2] Stáří [roků] 

stodola Objekt stodoly se nachází na pozemku p.č.92 - zastavěná 
plocha a nádvoří  v prostoru za RD ze směru od ulice Malá , 
jedná se o zděný jednopodlažní objekt  s malým sklepem .  
střecha sedlová .       

159.3 80 

 

Technický stav 
 

Budova RD Stav velmi dobrý Stáří roků dle dokladů        111 

Opotřebení odhadem 30 % 

Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby nevykazuje 
 

stodola Stav průměrný Stáří roků odhadem 80 

Opotřebení odhadem 65 % 

Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby nevykazuje 
 

Popis prvků dlouhodobé životnosti  

 
 

Popis prvků chránících nemovitost před povětrnostními vlivy  

 
 

Minulé rekonstrukce 

Budova po částečné rekonstrukci   

Konstrukce Rozsah Rok provedení 

Střešní krytina Položena nová betonová taška Bramac , klempířské prvky 2015 

Krovy původní  

Stropy původní  

Vnější omítky omítky se zateplovacím systémem jsou provedeny z  80%  2015 

Vnitřní omítky nové omítky a opravované omítky v celém domě 2013 

Okna jsou osazena plastová okna , hliníkové parapetní desky  2014 

Dveře nové vnitřní voštinové s folií , obložkové zárubně , nové venkovní dveřní 
křídla plastová 

 

Podlahy Provedena izolace proti vodě , podlahy zatepleny , položeno podlahové 
vytápění , jsou položeny  plovoucí podlahy , dlažba  

2013 

Instalace nové rozvody elektro , rozvody vody , podlahové vytápění + osazeny 
radiátory ( možnost regulace mezi systémy )  

2013 

komínové zdivo nadstřešní část celá nová 2015 

kotel na tuhá paliva kotel výrobce ROJEK  2013 
 

Pozemky 

Pozemky tvořící funkční celek se stavbou 

Výměra 630 m2 Cena pozemků 1 200 Kč/m2 Cena celkem 756 000 Kč 
 

Inženýrské sítě 
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Elektro napojeno Voda z řadu napojeno 

Voda ze studny není Kanalizace do řadu napojeno 

Kanalizace do žumpy není Kanalizace do septiku není 

Kanalizace do vlastní 
ČOV 

není Plyn z veřejného 
rozvodu 

přivedeno na hranici pozemku 

Plyn ze zásobníku není Dálkové vytápění není 
 

Vodovodní a kanalizační řád je veden z komunikace před domem . Přípojka elektro je vedena v zemi z hlavního vedení 
umístěného rovněž před domem a plynová přípojka je vedena opět z řádu vedeného chodníkem před samotným RD ( 
HUP na fasádě domu ) .  
 

Popis provedení budovy 

Konstrukce Provedení Konstrukce Provedení 

základy a zemní 
práce 

kamenné pojené betonem  svislé konstrukce zděné v tloušťce 60-70  cm 

vodorovné 
konstrukce, stropy 

klenbové , rovné trámové konstrukce střechy sedlová s krovem dřevěným 

krytina střech betonová tašková Bramac klempířské 
konstrukce 

pozinkované , část polastované 

úpravy vnitřních 
povrchů 

vápenná omítka štuková úpravy vnějších 
povrchů 

kontaktní zateplovací systém 
provedení z 80%   

vnitřní obklady nejsou schody betonové s položenou dlažbou 

dveře a vrata vchodové plastové , vnitřní 
voštinové s folií , vrata původní dř. 

okna plastová s dvojsklem 

povrch podlah betonová mazanina , s izolací , 
podl. vyt. , dlažba , plovoucí  podl. 
k 

vytápění podlahové a radiátory 

elektroinstalace vč. 
bleskosvodu 

kompletní  elektroinstalace nová , 
bleskosvod není 

vnitřní vodovod rozvod studené a teplé  

vnitřní kanalizace svislé a vodorovné potrubí vnitřní plynovod není 

ohřev teplé vody el. bojlerem ost.vnitř.vybavení 
(výtahy, VZT,EPS a 
pod.) 

satelitní přijímač + rozvody 

 

Počet koupelen 2 Počet kuchyní 2 

Vybavení koupelny Vybavení kuchyně 

akrylátová obezděná vana , keramické umyvadlo , 
hydromasážní sprchový kout , keramické WC a bidet  

kuchyňská linka , el touba se sklokeramickou deskou , 
odsavač par , nerezový dřez s odkapávací  plochou   

II.N.P. rohová akrylátová vana , sprchový kout , keramické 
WC a bidet 

II.N.P. - není  

 

Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny  
Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny 

Počet samostatných WC 0 
 

Mimořádná výbava 

Krb vnitřní Obezděná  litinová krbová vložka v obývacím pokoji I.N.P. 
 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

PENB k dispozici Ne 

PENB zákonná povinnost  
 

1.PP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha 

sklep 28.33 m2 1.0 28.33 m2 
 

Součet ploch za podlaží 28.33 m2  28.33 m2 
 

1.NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha 

zádveří 7.12 m2 1.0 7.12 m2 

obývací pokoj 19.52 m2 1.0 19.52 m2 

kuchyně s jídel. koutem a spíží  24.90 m2 1.0 24.90 m2 

koupelna s WC 9.20 m2 1.0 9.20 m2 

pokoj 11.05 m2 1.0 11.05 m2 

pokoj 12.95 m2 1.0 12.95 m2 

pokoj 15.75 m2 1.0 15.75 m2 
 

Součet ploch za podlaží 100.49 m2  100.49 m2 



- 6 - 

 

2.NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha 

obývací pokoj s kuchyňským koutem 48.70 m2 1.0 48.70 m2 

pokoj 11.50 m2 1.0 11.50 m2 

pokoj dělený  18.90 m2 1.0 18.90 m2 

chodba + schodiště 9.60 m2 1.0 9.60 m2 

koupelna s WC 14.80 m2 1.0 14.80 m2 
 

Součet ploch za podlaží 103.50 m2  103.50 m2 
 



- 7 - 

 

Srovnávací metoda 
 

1. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky: S-Reality, datum vložení inzerátu 8.2017 

Konstrukční provedení Stavba zděná 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 141.0 m2 

Podlahová plocha 270.0 m2 Celková výměra všech pozemků 479.0 m2 
 

Cena za nemovitost 2 990 000 Kč 11 100 Kč/m2 

Redukce ceny 5 %  

Redukovaná cena 2 841 000 Kč 10 500 Kč/m2 
 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 

Rodinný dům stojící v obci Vysocká , velikostně podobný oceňovanému domu , velikost pozemků podobná , nevýhodou 
je , že nestojí ve městě , jako je Nové Město na Moravě . 
Velký prosvětlený, rodinný dům, tři roky po kompletní rekonstrukci. Dvě bytové jednotky, dva plynové kotle, oddělené 
měřiče energií. Dům je podsklepený, dva balkóny, garáž na dvě auta, na třetí vůz garáž na zahradě. Mateřská školka 
200m, obchod COOP 60m, zastávka MHD těsně u pozemku. Na zahradě domu je postaven další objekt, má 134 m2. Je 
prodáván s domem, nebo zvlášť, má své popisné číslo. Dům je v okrajové, klidné části města, pár metrů do lesa i k 

vodě.  
 
Stavba:  Cihlová      
Stav objektu:  Dobrý      
Poloha domu:  Samostatný      
Umístění objektu:  Klidná část obce      
Typ domu:  Patrový      
Podlaží:  1. podlaží z celkem 3 včetně 1 podzemního      
Plocha zastavěná:  141 m2     
Užitná plocha:  270 m2     
Plocha podlahová:  270 m2     
Plocha pozemku:  209 m2     
Plocha zahrady:  122 m2     
Sklep:  55 m2     
 
 

  
  

2. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky: S-Reality, datum vložení inzerátu 4.2017 

Konstrukční provedení Stavba zděná 

Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 1 Zastavěná plocha 1.NP 118.0 m2 

Podlahová plocha 189.0 m2 Celková výměra všech pozemků 817.0 m2 
 

Cena za nemovitost 3 900 000 Kč 20 600 Kč/m2 

Redukce ceny 10 %  

Redukovaná cena 3 510 000 Kč 18 600 Kč/m2 
 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 
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Rodinný dům nacházející se přímo v Novém Městě na Moravě , dům vhodný k porovnání s oceňovanou nemovitostí .  
Naše společnost Vám zprostředkuje dům v zástavbě rodinných domků v jedné z nejžádanějších novoměstských čtvrtí 
"Betlém". Nové Město na Moravě je sportovním centrem Vysočiny v oblasti CHKO Žďárské vrchy. Okolní lesnatá krajina 
nabízí sportovní vyžití všeho druhu - lyže, koupání, turistiku, cyklistiku, aj. Přímo v Novém Městě na Moravě najdeme 

Vysočina arénu kde se každoročně konají závody v biatlonu, běžeckém lyžování, horských kolech včetně světových 
pohárů, několikrát mistrovství Evropy, jednou mistrovství světa (biatlon). Ve městě také najdeme sjezdovku, krytý bazén, 
restaurace, nemocnici, a jinou občanskou vybavenost. Dům byl postavený v šedesátých létech a prošel několika 
úpravami. V roce 2009 byla kompletně opravena střecha - nová střešní krytina Bramac, svody Lindab, měděné 
oplechování, dále byla opravena fasáda domu. V roce 2012 výměna oken za plastová a osazení plastových střešních oken 
do podkrovních prostor, dále je proveden nový rozvod vody a nová elektrická přípojka zemí. V domě jsou dva 
samostatné byty 3+1 a 1+1. Větší z bytů je v 1. NP domu, menší byt je v podkroví (s možností rozšíření). Každý z bytů 
má svoji koupelnu a samostatné WC. Z chodby ve druhém patře je výstup na balkon nad vstupem do domu. V zahradě 
za domem je dále samostatně stojící garáž s navazujícím dřevníkem. Zahrada poskytuje ovoce z osvědčených odrůd 
(jablka, blumy hrušky, rybíz, maliny a ostružiny). 
 
Stavba:  Cihlová      
Stav objektu:  Dobrý      
Poloha domu:  Samostatný      
Typ domu:  Patrový      

Podlaží:  3      
Plocha zastavěná:  118 m2     
  Užitná plocha:  189 m2     
Plocha podlahová:  189 m2     
Plocha pozemku:  817 m2     
Sklep:    Y    
Parkování:  2      
Garáž:    Y    
Topení:  Ústřední plynové      
Energetická náročnost budovy:  Třída F - Velmi nehospodárná      
Ukazatel energetické náročnosti budovy:  367,0 kWh/m^2 za rok      
 
 

  
  

3. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky: S-Reality, datum vložení inzerátu 8.2017 

Konstrukční provedení Stavba zděná 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 317.0 m2 

Podlahová plocha 307.0 m2 Celková výměra všech pozemků 1849.0 m2 
 

Cena za nemovitost 3 600 000 Kč 11 700 Kč/m2 

Redukce ceny 5 %  

Redukovaná cena 3 420 000 Kč 11 100 Kč/m2 
 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 
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Rodinný dům nacházející se v obci Újezd , dům teoreticky porovnatelný s oceňovaným domem , původní stáří domu před 
rekonstrukcí mladšího data výstavby , nevýhodou je , že nestojí přímo ve městě . 
Zrekonstruovaný samostatně stojící rodinný dům 6+1 s garáží a velikou zahradou v obci Újezd. Prakticky řešený dům je 
přes verandu přímo propojený s prostornou garáží a dalším hospodářským zázemím domu. Vstup do domu je zajištěn i 

přímo z ulice. Přízemí domu má dispozice bytu 2+1 s koupelnou s vanou a odděleným WC. Kuchyň je propojená 
dvoukřídlými posuvnými dveřmi s obývacím pokojem, který má krb a přes terasu přímý vstup do zahrady. V patře domu 
se nacházejí dva dětské pokoje, pracovna, ložnice a koupelna se sprchovým koutem spojená s WC. Pracovna a dětský 
pokoj mají společnou terasu otočenou jižním směrem. Další dva pokoje mají francouzská okna na východ. Dům, prošel v 
roce 2004 rozsáhlou rekonstrukcí jak exteriéru( zateplení, plastová okna, střecha Bramac) tak i interiéru(el. v Cu, nové 
omítky, interiérové dveře Hort, podlahy se zátěžovým PVC v dekoru dřeva). Vytápění domu je zajištěno plynovým kotlem 
a deskovými radiátory. Dům je napojen na obecní vodovod a mimo jiné je využívána i užitková voda z vlastní studny.     
          
Stavba:  Cihlová      
Stav objektu:  Dobrý      
Poloha domu:  Samostatný      
Umístění objektu:  Okraj obce      
Typ domu:  Přízemní      
Podlaží:  3 včetně 1 podzemního      
Plocha zastavěná:  317 m2     

 Užitná plocha:  267 m2     
Plocha podlahová:  307 m2     
Plocha pozemku:  1582 m2     
Garáž:    Y    
Rok rekonstrukce:  2004      
Voda:  Dálkový vodovod      
Plyn:  Plynovod      
Odpad:  Veřejná kanalizace      
Elektřina:  230V, 400V      
Doprava:  Autobus      
Energetická náročnost budovy:  Třída C - Úsporná č. 148/2007 Sb. podle vyhlášky      
 
 

  
  

4. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky: S-Reality, datum vložení inzerátu 8.2017 

Konstrukční provedení Stavba zděná 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 318.0 m2 

Podlahová plocha 318.0 m2 Celková výměra všech pozemků 318.0 m2 
 

Cena za nemovitost 3 990 000 Kč 12 500 Kč/m2 

Redukce ceny 10 %  

Redukovaná cena 3 591 000 Kč 11 300 Kč/m2 
 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 



- 10 - 

Dům k porovnání nacházející se v okresním městě Žďár nad Sázavou , dům objemově menší , rovněž po rekonstrukci .  
Prodej rodinného domu o celkové výměře 318 m2. Dům je samostatně stojící ve středu města. Rekonstrukce proběhla v 
r. 2010 - nová plastová okna, elektrika, voda. V r. 2005 proběhla nová výměna střechy zn. Weckman. Dispozičně je dům 
řešen v přízemí 3+kk a v prvním patře se nachází další bytová jednotka 1+1 s možností rozšíření půdního prostoru na 

další pokoje. Celý dům je podsklepený s bezbariérovým přístupem. V přízemní obývací části je možné vstoupit na 
venkovní terasu s posezením. V prvním patře je z pokoje vstup na balkon. Pozemek je udržovaný s venkovním bazénem 
a krbem. Velmi pěkná a žádaná lokalita. 
 
Stavba:  Cihlová      
Stav objektu:  Velmi dobrý      
Poloha domu:  Samostatný      
Umístění objektu:  Centrum obce      
Typ domu:  Patrový      
Podlaží:  3 včetně 1 podzemního      
Plocha zastavěná:  318 m2     
Užitná plocha:  318 m2     
Plocha podlahová:  318 m2     
  Plocha pozemku:  318 m2     
Parkování:  2      

Rok rekonstrukce:  2010      
Voda:  Dálkový vodovod      
Topení:  Ústřední dálkové      
Odpad:  Veřejná kanalizace      
Elektřina:  120V, 230V, 400V      
Doprava:  Silnice      
Energetická náročnost budovy:  Třída G - Mimořádně nehospodárná č. 148/2007 Sb. podle vyhlášky      
Bezbariérový:   ano 
 
 

  
  

5. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky: S-Reality, datum vložení inzerátu 7.2017 

Konstrukční provedení  

Počet PP 1 Počet NP 1 Počet podkroví 2 Zastavěná plocha 1.NP 50.0 m2 

Podlahová plocha 136.0 m2 Celková výměra všech pozemků 509.0 m2 
 

Cena za nemovitost 3 990 000 Kč 29 300 Kč/m2 

Redukce ceny 10 %  

Redukovaná cena 3 591 000 Kč 26 400 Kč/m2 
 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 
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Dům stojící na ulici Dr. Drože, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1  , vhodný dům pro porovnání , objemově menší , 
výhodou je poloha v okresním městě a vlastní pozemek k domu .  
Zprostředkujeme Vám prodej rodinného domu ve Ždáře nad Sázavou o celkové ploše 509 m2. Výstavba rodinného domu 
proběhla v roce 1940 a kompletní rekonstrukce v roce 2010. Rodinný dům je vybaven bezbarierovým přístupem. 

Dispozice: 1.NP: předsíň, obývací pokoj společně s kuchyňským koutem, dětský pokoj se vstupem na verandu, ložnice, 
koupelna s WC, komora. 2.NP: kuchyň, ložnice, koupelna s WC. Dům je podsklepený. Vytápění domu dálkově od firmy 
SATT. Ohřev vody elektrický boiler. Pro každou koupelnu samostatný boiler. V blízkosti veškerá občanská vybavenost. 
Financování zajistíme. Pro více informací kontaktujte makléře. Ev. číslo: 23653. 
 
Stavba:  Cihlová      
Stav objektu:  Velmi dobrý      
Poloha domu:  Samostatný      
Typ domu:  Patrový      
Podlaží:  2      
Plocha zastavěná:  50 m2     
 Užitná plocha:  459 m2     
Plocha podlahová:  459 m2     
Plocha pozemku:  509 m2     
Sklep:    Y    

Parkování:  3      
Topení:  Ústřední dálkové      
Telekomunikace:  Kabelová televize      
Energetická náročnost budovy:  Třída G - Mimořádně nehospodárná      
Výtah:    Y    
    
  
Stěhujete se? Mrkněte na 10 rad, které vám ušetří starosti, peníze i čas. 
 
 

  
  

Vyhodnocení srovnávací metody 

Rozpětí redukovaných cen 10 500 - 26 400 Kč/m2 2 841 000 - 3 591 000 Kč 

Stanovená cena za 1m2 v oceňované nemovitosti 18 500 Kč/m2 
 

Ve stanovené ceně oceňované nemovitosti , vyhodnocené srovnávací metodou je zohledněna v prvé řadě provedená 
rekonstrukce , možnost využití půdního prostoru , dále umístění ve městě Nové Město na Moravě s velmi příznivými 
docházkovými vzdálenostmi ke společenskému vybavení  , obchodům a institucím  města , dále veliikost  samotného 
pozemku a pozemku zahrady s možností výstavby , dalším kritériem pro stanovení ceny je rovněž  stodola stojící za 
domem  s možností dalšího využití a samostatného přístupu z komunikace za pozemkem .  
Srovnáním a porovnáním dalších pěti uvedených nemovitostí je stanovená cena reálná , byly posuzovány nemovitosti 
přímo v okresním městě Žďár nad Sázavou , v samotném městě Nové Město na Moravě a v obcích v blízkosti oceňované 
nemovitosti .   
 

Informace ve vztahu k užívání nemovitosti, nebo jejího pronájmu 

Nemovitost je  užívána rodinou vlastníka 
 

Vypracoval Ing. Vydra Leoš 
Rudíkov 248 
675 05 Rudíkov 

podpis 

Licence číslo 

0909 
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Fotodokumentace 
 

  
Obývací pokoj Předsíň - vstup do domu 

  
Malý pokoj vedle obývacího pokoje Kuchyň 

  
Kuchyň s jídelním koutem Dveře do spíže 
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Fotodokumentace 
 

 
 

Ložnice Koupelna se sprchovým koutem 

  
Koupelna Koupelna , vchod do dětského pokoje 

  
WC Dětský pokoj 
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Fotodokumentace 
 

  
Koupelna II.N.P. Pokoj 

  
Chodba II.N.P. Další dva pokoje 

  
Obývací pokoj Místo pro kuchyňskou linku spojenou s obývacím pokojem 
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Fotodokumentace 
 

  
Jihovýchodní fasáda ze dvora  JV fasáda 

  
JV fasáda , nová střešní krytina , nové komínové těleso JV fasáda 

  
Kotel ÚT na pevná paliva  Stodola , pohled ze dvora 

 

 



- 16 - 

Fotodokumentace - mapy 
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