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STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŽNÍ HODNOTY MAJETKU 

pro účely elektronické aukce 

 

Předmět ocenění: stavba č.p. 26 v Obci Šebířov 

 

Popis předmětu ocenění: 

Hospoda s obytnou částí, Šebířov č.p. 26 

LV: 418 

Kraj: Jihočeský 

Okres: Tábor 

Obec: Šebířov 

Katastrální území: Šebířov 

Popis a poloha předmětu aukce: 

Dům o ploše 449m2 můžeme rozdělit na 2 části. První část je hostinec, do kterého je 

přístup z hlavní silnice. Jedná se o velkou místnost 14,2x6,8m s kamny, krbem a 

barem. Dále k němu patří sanitární část o 3 místností - každá má wc a umyvadlo, v 

jedné je sprchový kout. Poslední místnost je s dalším barem, přístupem na 

zastřešenou terasu a zahradu a je k ní napojen skladovací prostor o 3x3m. Obytná 

část má vstup z hostince a zahrady. Jedná se dispozičně o 2+kk - obytná místnost, 

místnost s vchodem na zahradu, kuchyň a koupelna ze které je vchod do 
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hostince. Okolo plotu na horní zahradě jsou vysazené smrky, které chrání od hluku a 

prachu od obepínající silnice. Na horní zahradě je postavená pergola a lze na ní zajet z 

hlavní silnice. Spodní zahrada má 2 vjezdy a je z ní přístup do sklepních prostorů 

domu. Dům je podsklepený s míšenou konstrukcí a má sedlovou střechu. Je ho 

možné napojit na obecní vodu nebo studnu, elektřinu a plyn. Odpad je řešen do 

jímky. Dům je vhodný k celkové rekonstrukci.  

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.  

Přípis ke znaleckému posudku ze dne 12.2.2016: 

Nemovitost vlivem povětrnostních podmínek, zanedbaným stavem a zatékáním 

znatelně chátrá, tedy je oprati předchozímu posudku v horším stavu. Vzhledem 

k tomu, že již v roce 2016 byla potřeba sanace objektu výměnou stavebních prvků 

(střecha, podlahy apod.), nemá zhoršený stav vliv na cenu nemovitosti. 

Oproti tomu ceny nemovitosti vzrostly oproti roku 2016, kdy byl posudek vytvořen, 

cena tedy narostla vlivem času. Hodnotím tedy cenu nemovitosti o 20% vyšší oproti 

posudku z roku 2016. 

Toto ocenění je provedeno pouze pro účely aukčního prodeje výše uvedené 

nemovitosti a má orientační charakter. 

Tržní hodnota oceňovaného majetku je ke dni 1.3.2021 reprezentována částkou 

 

 

 

 

1.470.000,- Kč 

(jeden milion čtyři sta sedmdesát tisíc korun českých) 

 

 

Ocenění provedla:          Petr Kabelák, aukční specialista 

Datum zpracování:         1.3.2021 














































































