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STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŽNÍ HODNOTY MAJETKU 

 pro účely elektronické aukce 

 

Předmět ocenění:    OCENĚNÍ JEDNOTKY - BYT 

 

Popis předmětu ocenění: 

- bytová jednotka – podíl na domě č.p. 1642 ul. Ladova, stojící na pozemku 2185/13, o velikosti 
1560/10000, což odpovídá bytu 2+1 v 1. NP, zapsané na LV 2858, katastrální území Horní 
Litvínov, katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most 

Jedná se o podílové spoluvlastnictví domu č.p. 1642 se všemi dalšími právy a povinnostmi 

Popis a poloha předmětu aukce: 

Byt 2+1 po kompletní rekonstrukci. Byt se nachází v klidné lokalitě v ul. Ladova, v 1. patře cihlového 

domu. K bytu náleží sklep. 

Byt prošel velmi zdařilou a nákladnou rekonstrukcí a je bez dalších investic. V celém bytě jsou plovoucí 

podlahy. Strop v chodbě jsou snížený s bodovým osvětlením. Všechny zdi jsou nové vyštukované a 

vymalované, některé radiátory vyměněné za nové. V chodbě se nachází prostorná skříň. Koupelna se 
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sprchovým koutem a prostorem pro pračku. V kuchyňské lince jsou zánovní nové spotřebiče 

(sklokeramická deska, horkovzdušná trouba, digestoř). Okna jsou plastová.  

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.  

U vlastnictví ½ podílu probíhá dědické řízení, které bude v průběhu aukce vyřešeno a nebude 

nic bránit převodu nemovitosti, resp. podílu. 

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 10.10. 2019 reprezentována částkou 

 

 

 

 

1.200.000,- Kč,  

(jeden milion dvě stě tisíc korun českých) 

 

 

 

Ocenění provedla:          Petr Kabelák, aukční specialista 

Datum zpracování:         10.10.2019 


