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ZNALECKÝPOSUDEK
č. 96 l 47 3 6 l20I7 aktualizace

o obvYklé ceně id- l/2 rodinného domu ě.p.47 s p.č. 483 zastavěná plocha a nádvoff v k.ri. aobci Měrovice nad Hanou

Obj edna tel znaleckého posudku : BONA ELECTA s.r.o.
Štef;inikova l 163
742 21 Kop ivnice
ICO: 27792609

Učel znaleckého posudku: Stanovení obvykté ceny

Podle stavu ke dni 2-2.2021aktualizaci znaleckého posudku vypracoval:

Ing. Jaromír Šafa ík \

Havlíčkova 3936
767 0l Kromě íž
telefon: :731105809
e-mail : safarik.zn ahec@centrum. cz

PoČet stran: 4 vČetně tifulního lisfu. Objednateli se p edáváve,dvou vyhotoveních v listinnépodobě.

V Kromě íži 2.2.202l



A. NÁLEZ
1. ZnaleckÝ kol
o obvYklé ceně id. 1l2 rodinného domu č.p.47 s p.č. 483 zastavěnáplocha a nádvo í v k.ri. a
obci Měrovice nad Hanou

2. Základní informace
Název p edmětu ocenění: rodinn;i drim + p ílušenství
Adresa,p edmětu ocenění: Měrovice nad Hanou 47

7 52 al Měrovice nad Hanou
LV:
Kraj:
Okres:
Obec:
katastrální rizemí:
Počet obyvatel:

3. Prohlídka
ProhlÍdkabylaprovedena dne 25.10.2017 zap ítomnosti spolumajitele - ondič Miroslav.

4. podkladv pro wpracování znaleckého posudku
- informativní kopie katastrální mapy získanádálkov}m p ístupem do KN
- informace o parcele a stavbě získané dálkov m p ísfupám doKN
- skutečnosti zjištěné prohlídkou nemovitostí
- daje spolumajitele nemovitostí pan Miroslava ondiče
- ridaje o realizovanych prodejích nemovitostí v obci Měrovice nad Hanoq získané dálkovym
p ístupem do KN

5. Vlastnické a
vlastníci stavbv: František Ondič, Němčice nad Hanou 47,7g8 27 Němčice nad Hanou,

vlastnictví: podílové, vlastnicky podíl: l l 2
Miroslav ondič, Němčice nad Han ou 47 , 798 27 Němčice nad Hanou,
vlastnictví: podílové, vlastnicky podíl: 1 l 2
František Ondič, Němčice nad Hanou 47,798 27 ]ríěmčice nad Hanou,
vlastnictví: podílové, vlastnick} podíl: 1 l 2

Vlastníci pozemku:

Miroslav Ondič, Němčice nad Hanou 47,798 2V Němčice nad Hanou,
vlastnictví: podílové, vlastnick;f podíl: 1 l 2

P edmětem Posudku je stanovení obvyklé ceny id. Il2 radinného domu ě.p. 47 s p.č. 483
zastavěná plocha a nádvo í o v;fmě e 679 m2.
tJvedené nemovitosti jsou zapsánany LV č. 24a pro k. . a obec Měrovice nad Hanou.

6. omezení vlastnického práva a iiné zápisv
- Rozhodnutí o ripadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Ondič Miroslav
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B. VYHODNOCENÍ OBVYKLE qENY

P edmětem ocenění je id. Yz nemovitostí. Tato skutečnost má vliv na snížení v stedné
obvyklé ceny.

V současné nabídce RK je jeden d m.

Prodej rodinného domu 62 m2, pozemek 104 m2Měrovice nad Hanourbkres p erov
890 000 KčGMIMOŘÁDNĚ NnHosPoDÁmvÁ
Exkluzivní prodej adového koncového nepodsklepeného zděného domu, užívaného od roku
2000- Zastavěná Plocha a nádvo í 104 m, dvorek. Drim není zcela stavebně dokončen,kďy 2.
NP je v tm. hrubém stavu. St echa pultová - pozinkovan} plech. Voda a kanali zace obecní.
Plastová okna a vchodové dve e. Topení lokální - elektrické pffmotopy, oh ev vody
elektrickym bojlerem. Podlahy betonové - dlažba, plovoucí podtahy. Dispózice domu jÓ:
zádve Í, kouPelna s mas éňním sprchovacím koutem a toaletou, kuchync, Óbyvací pokoj a
loŽnice. Kuchyňská linka na míru s elektrick}m sporiákem. Stavební a táchnicky stav
vnit ních Prostor domu je velmi dobr . Voln} po dohodě. Možnost financovrání naším
hypotečním centrem.

Závérem lze konstatovat, Že situace na realitním trhu u obdobnych nemovitostí e
stejnou polohou je stabitizovaná.

klá cena id. % nemovito tí LV č.240 ...........................450.000.- Kč

Slovy: čty istapadesáttisícKč
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Ing. Jaromír Šafaffk
Havlíčkova 3936
767 0l Kromě íž ),/7U/

C" ZNALECKÁDOLOŽKA
Znalecky posudek jsem podal jako mtalecjmenovan roáodnutím p edsedy Krajského soudu
v Brně ze dne26.4.1989 čj. Spr 1643189 pro základni obor ekonomika - odvětví ceny a
odhady nemovitostí.

Znalecky posudek byl zapsan pod po . č. aktualizace 96/4736l2a17 ntaleckého deníku.


