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STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŽNÍ HODNOTY MAJETKU 

 pro účely elektronické aukce 

 

Předmět ocenění:    OCENĚNÍ JEDNOTKY - BYT 

 

Popis předmětu ocenění: 

jednotka, č. 2445/1, bl. 217 - byt,  

Jedná se o družstevní byt, tedy převod družstevního podílu 

Popis a poloha předmětu aukce: 

Družstevní byt 2+1 po kompletní rekonstrukci. Byt se nachází v klidné lokalitě v ul. M. Pujmanové, ve 

zvýšeném přízemí cihlového domu. Zvýšené přízemí je dostatečně vysoké a bezpečné a zároveň 

k bytu vede pouze pár schodů. K bytu náleží sklep. 

Byt prošel velmi zdařilou a nákladnou rekonstrukcí, která byla ukončena v květnu 2019 a je bez dalších 

investic. V celém bytě jsou vybourané původní podlahy, vybetonované nové včetně tepelné izolace a 

položena kvalitní lepená PVC podlaha, včetně moderních lišt. Stropy jsou snížené s bodovým, či 

kvalitním led osvětlením s dálkovým ovládáním. Všechny zdi jsou nové vyštukované a vymalované, 
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radiátory vyměněné za nové. V chodbě se nachází prostorná montovaná na míru a u dveří botník 

s věšáky. V bytě jsou nové vchodové dveře včetně bezpečnostních zámků a všechny interiérové dveře 

včetně obložek. Koupelna byla zvětšena do komory, kde vznikl prostorný sprchový kout. V kuchyňské 

lince jsou úplně nové spotřebiče (indukční deska, horkovzdušná trouba, digestoř, vestavěná lednice) 

včetně záruky. V plastových oknech jsou rolety (den/noc). Po bytě jsou rozvedeny datové kabely pro 

internet a televizi do obou místností. 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 5.9.2019 reprezentována částkou 

 

 

 

 

850.000,- Kč,  

(slovy osm set padesát tisíc korun českých) 

 

 

 

Ocenění provedla:          Petr Kabelák, aukční specialista 

Datum zpracování:         5.9.2019 


