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STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŽNÍ HODNOTY MAJETKU 

 pro účely elektronické aukce 

 

Předmět ocenění:     POZEMEK – Hříškov u Loun 

 

 

Popis předmětu ocenění: 

Pozemky:  

 St. 173, součástí pozemku je stavba č.p. 152 – zastavěná plocha a nádvoří (585m2)  

 11/13 – zahrada (385m2)  

 13/4 – zahrada (774m2)  

přičemž jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4 pro obec Hříškov a 

katastrální území Hříškov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Louny. 

Popis a poloha předmětu aukce: 

Pozemky o rozloze 1 744 m2 v klidné části obci Hříškov u Loun. Na pozemek je zaveden 

dálkový vodovod, přípojka na pevnou linku, plyn možno napojit u pozemku. Odpad je veden 

do jímky, obec nemá kanalizaci. Z pozemku je panoramatický výhled na Krušné Hory a 

Lounsko. Na pozemku stojí malý rodinný dům se stodolou vhodný k demolici. Dům je 
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částečně podsklepený. Pozemek je momentálně neudržovaný. Cesta a parkování se dá 

vybudovat ze dvou směrů k domu. Obec má stálou autobusovou dopravu, obchod coop, 

hospodu a poštu. V nedalekém Panenckém Týnci je pak škola, školka a další občanská 

vybavenost (4km). Dále je pak veškerá občanská vybavenost v Lounech (13km). Pozemky 

nejsou nijak zatíženy 

Nemovitost není zatížena žádnými právními ani faktickými vadami na nemovitosti neváznou 

žádné dluhy, věcná břemena, předkupní práva, zástavní práva, nájemní či obdobná práva 

třetích osob.  

Ocenění bylo provedeno na základě porovnávací metody. Porovnávací metoda odráží 

současný stav trhu. Je založena na tržním principu porovnání oceňované nemovitosti s 

cenami obdobných, porovnávaných nemovitostí, se kterými bylo na realitním trhu 

obchodováno v nedávné době a v blízkých lokalitách, nebo které jsou na realitním trhu 

nabízeny k prodeji. Výsledkem porovnání těchto nemovitostí je porovnávací hodnota 

přibližující se ceně dosažené na volném trhu za obdobné nemovitosti se zohledněním 

případných odlišností a časového odstupu. 

Toto ocenění je provedeno pouze pro účely aukčního prodeje výše uvedené nemovitosti 

a má orientační charakter.  

Tržní hodnota oceňovaného majetku je ke dni 18.06.2018 reprezentována částkou 

 

 

 

 

520.000,- Kč,  

(pět set dvacet tisíc korun českých) 

 

 

 

Ocenění provedla:          Petr Kabelák, aukční specialista 

Datum zpracování:         18.06.2018 


