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ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 3252 - 2612022 

Předmět ocenění: . 
A. Stanovení obvyklé ceny nemovité věcí - bytové jednotky č. 2680/3 

v bytovém domě čp. 2680, Skácelova 41, obce Bmo, kaUlstráJnl územ! 
Královo Pole, okr. Brno - město včetně podílu na společných částech a 
pozemku 

B. Stanovení ceny spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 3717/1, 
3719, 3721 a 3722, obec Brno, katastrální územ! Královo Pole, okr. Brno
město 

Znalec: Ing. Jan Zámečoik, bytem Brno, Tišnovská 1424/47, PSČ 613 00 

Znalecký posudek je podán v oboru Ekonomi.ka odvětvi Oceňování nemovitých 
včel 

Zadavatel posudku: Statulámí město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 oo Brno, 
pfljemce Úřad městské části Brno-Královo Polc, Palackého tf. 59, 612 93 Brno 

' Císlo jednací: neuvedeno 

Datum, ke kterému je provedeno ocenění: 1.6.2022 

V Brně dne 8.62022 

Tento znalecký posudek obsahuje 18 stran včetně pliloh a předává se ve dvou vyhotovenlch. 
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1. Zadání znaleckého posudku 

Odborné otjzlq, zadavatd• 

A. Ut&te obvyklou CC'IIU ncmovi~ vlci - bytové jednotky č. 2680/3 v bylov~ domě čp. 
2680, Skácelovo 41 , obec Brno, klllllstrálnl územ! Kr6lovo Pole, olcr. Brno- město včetně 
podílu na společnS..:h částech a pozemku 

B. Určete cenu spoluvlaslJliektho podílu na pou:mclch paro. č. 3717/1, 3719, 3721 a 3722, 
obec Brno, katastrální územi Krolovo Pole, okr. Brno - město 

Úfel 001udk9 

Podklad pro sjedn4ní ceny pň prodeji 

Skytečno•U ifdlltpě u"'1vattltm majkl vily na prn,nost dvfrn porgdk11 

B}1ovt jcdnotlca • - době nenf vyu!ivána a 12:e ji ožívat bez zAvad v ,ooladu s jejím unlenfm, 

2. Výčet podkladi1 

Pro vypracováni posudku byly použity následujíc! podklady: 

2.1. Informace o jednotce, LV S966, obec Brno, kalasrilnl ÚZfflÚ Knllovo Pole, okr. Brno -
město, platoost k 4.6.2022 

VlnstnJk: 
Starulámf město Brno, Dominikánsk6 nám. 196/1, 602 00 Brno 

č. jednotky: 
2680/3, poctil na společn$..:h č6stcch 460/10699 
Budova, Královo Pole č.p. 2680, l, V 3477, na p4rc. č. 5318 

2.2. Jnfonnocc o stavbě, LV 3485, obec Brno, katastrálnJ úumí Knllovo Polc, okr. Brno -
m!$to, platnost k S.2.2022 

Vlastník: 
Statulárnl město Brno, Dominikánsk6 nám. 196/1, 602 00 Brno 

Sta\'be; 
Budova, Královo Pole č.p. 1910, 1911, 1912 a 2S 17, LV 348S, na pa,c. č. 3717/1, 
3719, 3721 , 3722 

2.3. Objednávka č. 0110/2022/2500, V)'8tavcnll Úřadem m!.stsk6 části Brno- Královo Polc 

2.4. Pasport prostoru, poskytnutý Úladem městslc6 části Brno- Královo Polc 

2.5. Kopic kala.Strálnl mapy 

2.6. Výsledky mlstntho šetrenl ze cine 1.6.2022 za llčasti znalec 
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2.7. Zákone. 151/1997 Sb .. ,-c zněnf 1.ákonO č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., 
č. 29612007 Sb„ č. 18812011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., 
228/2014 Sb., č. 225'2017 Sb. a ě. 23712020 Sb. 

2.8. Vyhláška Ministerstva fUU1J1cl ČR č. 441/2013 Sb. v~ znlní vyhl. č. 199/2014 Sb., č. 
345/2015 Sb., č. 53'2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb., č. 
488/2020 Sb. a č.424/202 1 Sb. o proV<dcnl nčklerý<:h ustanoveni zákona č. 15111997 Sb. 

I. Obvyklé ceoa 
§2 odst. 2 zák. č. I S 111997 Sb. ,. aktuálnlm :znění: 
Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo slutby a urof se ze sjednaných cen 
porovnáním. 

UrčenJ obvyklé ceny dle oceilo,-aci vyhlášky č. 488/2020 Sb.: 
§ laods1.I 
Obvyklé ceoa se UIQJjc porovnáním sjednaných cen stejných, poplfpadě obdobnýclt pledmětO 
oceněni v obvyklém obchodnírn styku v tuzemsku ke dni oceněn!. 
Do poroVJM!nl se nezahrnuji ceny sjcdnant za vlivu mimol\ldných okolnosti trhu, osobnlch 
poměrG prodávajfcfbo a kupujfcfho aní vlivu zvlášlnl obliby. 

2. Tržní hodnota 
§2 odst. 4 zák. č. 151/1997 Sb. v aktur!lnún znční: 
Tržní bodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadované částka, za kterou by měly být 
majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícfm a ochotným 
prodávajíclm, a to v obchodnlm styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po 
náležitém marketingu, kdy Wdá ze stran jednala informovaně, uvillivč a nikoli v tísni. 
Priocipem tržnibo odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastnici směny jsou osobami, 
které mez.i sebou nemají Wný zvWtní vzéjemný "2IAh a jednají vújemně oczávisle. 

Určeni tdnf hodnoty dle oceilov8ct vyhl6šlcy č. 488/2020 Sb.: 
§ lb odst.I 
Tržní hodnotou pledmětu ocenční je odhadoV8ltá čáslka, ktenl se urouje zpravidla na základě 
výběru z vice způsobu oceňovllol, a to zejména způsobu porovnévacfho, výnosového ocbo 
nákladovaio. Pli uroenl trml hodnoty pledmětu ocenčnf se zohledňuji trlnf rizika a 
pl'(,dpokládaný vývoj na dl)čfm li mlstnlm trhu, na kterém by byl obchodován. 

3. Nále-z 

Pooi, nostuou. pfi sb&u dat 

Nejpne byla získána dala o obci -místní části Královo Pole a na základ! těchto dnt byly 
vyhledány srovnávacf nemovité vlici. Pro hodnoceni byly poldily reallzovane prodeje 
z databáze znalce. dat•bllzí Atociace :tnale\l a odhadcd Bmo PS Morava a nabídkové ceny 
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,,ovnatelnj.:h bytových j<dnotek z realitnlho serveru srcality.cz. Výsledkem je odhad tňnl 
hodnoty. 

Pti stanoveni ceny podllu na pozemcích pod bytovým domem ul. Purkyňo'8 1,3,S,7, k.tl. 
>Jlllon> Pole byla použita náhrední metodika, • to procentem z ceny stavby a pozemku. 
Scttením nebyly dohledány ceny ,.a prodeje podílO na pozcmclch, na realitnlm tthu se 
$!m0Statně podíly na pownclcb neobthodují. 

MístnJ šctlenl bylo provedeno dne 1.6.2022 za účasti malce. Za útelem vS1Upu do domu 
, ~10,·t jodnotky byly znalci b)10vým odborem ÚMC poskytnuty klfee .. Na místnlm šetlcnf 
~ i pro,·eden popis domu a occhovanó bytové jednotky a zjišt!ny údaje o stáli domu a o 
.ro,-.dených rekonstrukclch domu i jodnotky. 

o.l!>od trtnl hodnoty je zproco,,tn v tabulkovém provedení společnosti A· cons Praha. 

Odhad tlfní !'OdnOtY:IMIIIGVIIDltČ :: ' • 
1-oc:aninl 

•• 1 

3y.Oti jedrdb l. 2680/3, LV l. 5966, s podle,n na !jdol!J>ich-"°""a~ "60/10699, budcwa ~ 
no LV l. 3477, b,,,clovo Je $Joó,ooer>a s pon:elou v J<N 
r~ po,emcfch: 
pozemolc porc. l. 5318, LV l. 3477 

l ,Ad,ao 

Ktll llhomorav,l(ý iln! -.,i 
IMStO IIIRHO -~I, 31'9527 

Kat. óztmí l(rjlovo- Ulloe I S1<bioYe 4 t l.• 12680 
I Cá,t cla, dle LV I Krilo,o-

,n, Je dNllim nojvtcllm 11.._,, ~. ~ '*1lnan Moravy, mi cca 380 000 ol>VVatd. • zhrubo Só 
.._ ldl demli do Brno dOJT:rxll za prad • lll!baml, Mosta i.li v kotlině na l'd<licl\ 5'/l'etce a Svitavě v nodmo1'$1o! výšoe 190 
al 425 m, ze tlí stran Je ooldopeno zalesně,ýml lq,d, no Jhu "1ech'z{ v rozálllou jlllomoraY!IDJ rar... Ill .....,. misa 
~ t4 >y,okjch lid, na~ se vnlllM 1*,,li 80115. .....O. Yiznom pro~ rtJZVOI m&ta maj tradiěnl 
vMUŽl'i alce • dlné v are:6l, , • ště elet Brno a. s. . 
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acno disponuje Mkofika významnými a obctlOdoě atraklt\lními rozvojovými lc:>kalltaml. Ne~ši takovou lokalitou Je 
.llíi centrum, oblast Jimi od ooučasného hlavn,'ho releznilnlho nádra!I. Další ,,,...,jollé IOkaity Brna tvoří většina 
olcraJCJVych části města (pre<Jev!im lZ • S město). v soolasnosti po,tupn! probíhá vý,tavt,a no no,.,jd, územích města 
ama. Vztah poptávky a nabídky u sta,.i,,,ích, resp. '°""i<>vX<h po,cm~ ve m~ě Bmě odl)OllfcU význa.., m!sto, patrný 
Je značný rozdíl v obchodní atraktivitě jednod!Vých lokalit. Uzcmi města Brna je v naprosté většině vybaveno rozsáhlou 
"""1ickoo lnfrastnikturou, tj. ""1eJným IOZYOdem eleldřiny, kanalizací, 'I0001l<ldem, plynovodem, kabelovým! ro<zvody • 
ve/eJným o,,,..lením. Výjimku tvolí rozsáhlé rozvojové obloS11 p/i ol<raji Brna. VýhOdoo geografic:l<ého umlstění města Je 
~ í napojení na republikovou komunlkaa'lf síť, a to dálniční i Zeleznlčnl. 
Or.istěnf v obci d .... ravnf dOtSlU"""""" otx!:ansk.á ... 
~tvobd širší centrum obce I Okolní zástavba I orwrná zástavba 
~ v obd širší centrum•""""'°é do"""' zděné 
Dosalnnnst MH.O do 10 minut~ I Ano I Oo$1:U"'"'O$l dáln silnice I. ffll'TV - do 10 minut autem I Mo 
~ dllm se nachází v obci Brno, fcatastr.ilnim úzerni Kffllcwo Pole, ve vnltrobloku plt ulici Skácelova. Ulice Sk.áodava je 
- d~0\1111 komunilcod mezi mistskýml částmi Královo Pole a Zl!bOvřeol<y. Jemá se o oen11ální část KrálOYa Póle s 
c,/,vOdní udllovanou zástavbou bytových a rodinným domO. V t<!to části Králova Póle Je soustl'eděna zóldadni ol>čanská 
~ nost • MŠ, ZŠ, gymnázium, Úmd městské čósti • poměrně vdlG! četnost maf9<:h obdlodO. Zastávb MHD Je od 
~ domu vzdáleno cx:a 100 m. Brno · Královo Pole patři do IOkalit vyhledávaných pro olllost bydlení, poptáyt(a po 
1>)'"'11 oc.ňovaného typu Je v souladu s nabídkou. Nemovitosti oceňovaného typu Jsou dobl'e prodejné. Stavby ovllvňujicí 
~ ...,.,.,.,..:,edl a tím I cenu o....,.Mou se místě nenachá2i. Lokallta s oceňovamim hlltPm se r'IE!nachází v zinlaVOYém úztmí. 

lafonnace o nemovito.ti 

- se o byt 1 + 1 ve zděném l>/tMm domě s cell«>vjmi pěli no<lzemními podlolíml a částečně vest,,v!ným podlcrovím. 
Za;ďelen Je sedlovou stl'edlou. 8ytxwý dOm Je situován v řadové zástol,t,ě pO,odnídl ~ domO sitlJovanýdl kolmo 
k uld SkácelcM. Spolu so sousedními navazujcími bytovými domy tvoři otevi'ený vnit.rotlk)k s park:Ovaami pklchami a 
:~ . Přístup k domu Je z veřejné komunikace · ulice Vodova na pozemku pan:. č. 3148/2 a navazující komunikace ve 
Wll'trobloku na pozemla.J parc. č. 3376/1 ve vlastnlel'IA statutárního města Btna. Prostorný vnitroblok poskytuje dostatek 
po:1«wacích míst pro vlastníky byt!I. Pozemek pod bytovým domem pan;. č. 5318 Mleli v podílem 1/lastnílolm byt!I. 
Nejbližší okoli tvoff ~ domy stejného objémového a konstrukčniho fešenf a rodinné domy s navazujicíml zahradami .. 
V prniím podzemním pocllafí t),,ito~ domu jsou umf~ny sklepní a spoltčné prostory. v nadzemních podlažich jsou 
sftuovány byty. Oceňovaný byt je umístěn v prvním nadi.emn:irn ix,dlafí bytoyého domu. D15P)Valě je členěn na piedsfň, 
!<Oupelnu s WC, IWcny/1, pokoj a spí!. Vybavení bytu Je na úrovni ni!llho standardu, vytóoění jo etážové plynovým kotlem. 
K bytv o výměie 43,00 m2 nileží sf<lep,v pro- 6,30 m' • podl na spoleČoÍd1 &stech domu a pozemku ve výši Id. 
460/10699. Oceňovaný byt je ,olný neobsazený. stáři domu Je 90 rokO. 00m Je částečně modernizovaný-provedena byla 
výměna oken za okna plastová, výměna stoopaclho potrubí (voda, plyn, kanalizaoe), moděmlzace skle+,nfeh prosto,6, 
t,ifflěna vstupnfdl dveň'. V domě není ~h. v oceňovaném bvt!~ novější ro.ivod toPéní ~;!~~výrnl rbdiMDry a ptynovým 
tttitt~m. Kodemlzo'll'an~ » rozvod elektro. T«hnlclé závadv 'á iNotnost stavbv ne mtstnfm šetření zRtěnv. 

-·· kn...__ 
rf..mo z veřejné komJnikac:e ve vnltrobloku pan:. č. 3376/1, a navazujfá ulice VocfOYa na pozemku parc. č. 3148/2 ve 
- sliltutámiho města Brna. 
Pfiltu- komunikace 
Plis:up a příjezd k nerno'Vitostcm je Po zpevněné komunikaci. Povrch: ast'&Jtový. 1 ~ á komunikace -....1cazu><> z.ávadv. -·-~ se nachází v 11.NP I Počet NP domu celkem I s I Počet nmlalí rwn t I 1 
V-bvttJ 11 + l . .. , .. h I Ne I Olientaoe ol<en I • --- I zděná lcihloW skelet s masivní dhlovou '"-'fvkoul 

. . . 
3r.:N'Ž jednotka je v souč.asnem staw bMně uzlvatelná a obyvatetn& I Volna bez využitt' 

~ ""'· 
měm' 

o 

I Byt (jedptkal 

. s. 

zán2od 

90 

bení0dhoden% 70 

' 

I R<ll< Pl'OYedení 
2010 



• JS ooo I ~"" I c.,;.. oe11<an 

' - ·- - ->dldr•- tp,osúh)b<lonu -- zděM v doušroe 40 cm 

"""' "QDI~ 
--s pocl1lodem, c:rc:'*2 ~ 

-"1tmf _. sva,n3cemd~ 

..,,... SIiech ~lená tall<o>lá tdYoJeŇ ldompi,lcé - --.;,-.,y vnitlnlch - vápenná oml\:t<a ~pravy~ omltb viperri -

betooM S Íl.....,YOU ~ t«ICem . _...,. obkSed kerlmt.i..' . 
.:wfe i Witi vcllodc)wpllstM.YnitJ'n- - .,..,..,.. • CM>)llj8" '---..! 

•h I """lťett,w 0111"' dl81ba I -~--~ Mll!lný-- -- roM>d SCUClen6 • tOJ)lt 

r r,:Jd kanalizace sv1'1éa-""" - --· """"~vo6f -ET Oll.vnld.vyba,..,1 

I~' VZT.fl'Sa 
domicl tl?leron 

-1'·" 
, ldlO WC ~ 

11 

>ol<t~WC !O 

:= ~c:6"',o&ad =+! (PUi) : : I 
1M ......... · .-ll....o. místnoctf ·~-- koeficient l(ln ~·-16.40 m' LO 12.ll< m' - 4.20 m• 1.0 4.16 m• 
~ 17,20 m' LO 13.59 m' 

~sWC. 4.20 m' 1.0 :us m' .. ~ 1.00 m• 1.0 0.49 m• ·- 6.30 m' o.s l.lS m' -~ .. ~ 49.30 m• 46,15 m• 

Sawlái sdllll!tDcla 
1. ... t •• ' MmOwlt:Nt 
:.a.,, .,,.,._. --- ·- dltl.lTI --...... 11'\zeratu 23.S.2022 
~_..;,i . --""" 1t ra:t4d v 12.HP I Počet HP domu oelkom 3 - I 
~-- l2+1dc ~ Ne Podlahov6~• 480 lm• 

7:~:::: I 
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""" _..,. 97 500 
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~ .... ~ realtrí iUl!rce - • www 
- - lO.S.21122 

'..:.rs::""1bÍ crovedeni $taiA)a tdMi 

- ... -- 4 -v,· h Ne 

::::, 
9'.0t:-i.-.-.-..... ~~dOm-"'*--·-,.·--<!>i ::X:,.,,,-.a, á!""Ý<II dcm6 na uffd v-.,.. PR- k domu Je pl(tno, YEic;,6-. 06m Je ~IÝ se~ 
-~ooc1om1. v podienn p:xloňu podo!i(.......,..J )IQI .-,., ,ldopÍ prostory, ·-·ne!> "°""lfdl 
- o ctnr ti,<,. Sro,nivod t,'l JC _,., v •uterdnu domu s '*"Y ~ do l>lndy. Dis,>odb• Je aen&I -W-.. koupelnu S WC. klJdiynl ,a 'l)Ílí I ~ 06m jo ne,_...~ S plaSll,Yíml dlojltýml ol<ny, - l>yla 
C-ČO - - V o,ci jo vnlm vyt,r,eri no ÚIOffl1 ,&,o~~ t,'l>J jo CBCIH. V IQc,,ri 71--• WC. DOm Je napojen na lnlcn~rJM ~ ·rozvod"°"'' Pli'",-· - Slavl>y OYIM\i,Jfd 

:.-=oi ;,=ed a &II I on.i c:bi,ytdDu te. v Rlti ne tllJU 
~ o;::,,f ....,., se Sl'OYllivac:m I oc:c<1oYaným t,ytom, jsou stejného~ ldoni, sdlim se~ rdli. 
m rt-. Js0u"" ste)l6 lol<allti (-Polo).~ JI ---lllá Y)llo,li-.-.......,. u-.~ 

z.,! :"'-W ~ .-ie 'I p~ .e .;.E.n roz5l!lh.a. Ynlfni ~ u dJOu ~ Je Pt~ ni st2J'lé &IDdridcf &ltlld. 
::i;o - - v d1sporid I+ I, padla/IO"°" '*""® se význal'Mě ... N<>i.-, '"""""""1o t,'lU Je jol1o umístfni 
- · • s.e,m - - °""'*" rw 1.2 ..._ kt, mi • llftl)olbl no ]emotla:MJu _, ""'°""' 

;: % ~ -i'~plodiy. 

f 
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~- Posudek - ocenění nemovitostí 

,.1. Tm,r hodnota nemo1·i10,tj 

:!',12itá metodika oceněni: 
Pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty) je hodnocení provedeno metodou srovnávací 

".:Ž:".i. statistickou), 

principu se jedná o vyhodnocení sou<álsných nabídkových cen a cen nedávno prodaných 
- 'natelných nemovitosti. Toto srovnání se provádí na základě vlastního pro-<kumu trhu 
:c,ovitostí, vyhodnocenún údaj6 z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, 
21ieo>váním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. 
, c srovnávacl metodě jsou pro hodnocen/ použity nabídkové ceny z realitního serveru a 
-«bu1é ceny z realizovaných prodejd bytů z databáze Asociace znalců a odhadců POSN Bmo. 

1 1-s!edkem hodnoceni je tržní hodnota 

~ re,Mxwan' cen 76 875 • 98 916 m2 3 690 000 • 4 160 000 Kč 
~ O!na za 1m2 v oc:eňovan~ nemovitostí 88 840 Kě m2 

, """"konkretním př<l)Odě na základě '1sledk0 mfsmt,o šet/eof • Posouzením lol<alty, umístěni byto...i,c, domu, jeho 
~ého stavv, vybavení bytu a s přihlédnutím na soubsný 1/'f,'OJ cen byt6 na realltnim trhu odhaduji srovnávací 
~ M 4 10 mil. Kč což v u na ednotkowu ~ 88 840 m2 za telné 

: - ve vztahu k uliv.W nemov-, nebo její~u 
~~není r ata ~-=~ pod!. plocha 46,1sl"" I 

«renadi kceni 

88 840 I Kč(m' I • 100 000 I Kč I 

~ ~ cena obvyklá je stanowna s úvahou i:lřjp~né nutnosti prodej& nemovitosti v časovém hOrizontu dl) 6 • ti --
llliae • za é vf n• cen nemovitosti 
QG'"w .,.. • umístěni bytového domu ve vyhfédávané lokaitě pro obfast bydleni, parkovací stánl Vymezeno na veřejné 
.-, ~ # ed bytovým domem 
:.:a-: •• - d6m bez rozsáhleJšíeh rekonstrukci s J)f'a'Vfdelnou údržbou, vnitřní vybaVéní bytu Je na úrovni nižšího -3' 

lnostice 
~ ~ )e platná za l)i'edpokl&du, že na nemovité věci nebudou vaznout reálná věcná břemena, ti jiná omezeN a 
:....a -;ac';=- f" 2! n be blém ' a .... k ll'ému domu . 
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Cena spoluvlastnického pod ílu 
u pox.t mcích parc. č. 3717/1, 3719, 3721 a 3722, obec Brno, katastrální úumi 
l.rile, o Polt, okr. Brno - město 

,'l'lll," pc,;! b,10v<m domem Purkyňova l.J.5.7, ka1astn\lol území Královo Pol, 

P.!e:.i• • ocentnije podíl ve výši id 4871/11 4674 na poz.emc!ch: 

• porc.t. 371711. zastavtná plocha a nádvofí. výměra 136 m' 
i-,-e. t. 3719. zas1a,·ěná plocha a nádvofí, vým!ra 133 m1 

;wc. t. 3721. :,;as1a,·ěná plocha a nádvofl, vým~ra 134 m1 

~ ~-l"ll. zasia,·a,á plocha a nádvoll. výměra 137 m1 

~ b)la ,. pfureleném rozsahu pou1i1A Naegeliho metOda ttldy polohy. 
~ podklad6 byl s1anoven obestavčný prostor bytového domu a pl\:vzalA 

p4 d M .-siavby pro současný rok z úl'edního oceněn! bytových domO se zoblednmím 
pl0\1?ÓCIIÍ a ,,,itlniho ''}-ba,·enl domu. Vypočtena byla reprodukčnJ cena stavby. 

I ~ mral..1irnich nemovitosti z pohledu í•iich up~ na trhu se cena pozemku 
. :.qc oblo s•. z oell'U (ceny stavby s pozemkem). cena stavby (reprodukční cena. bez 

~-.bcnl) je zb}1kem do slA. tedy 95 %. S ohledem na to. že bytový dOm s vlasuúky 
~""lr.& .,._., oenl na reali1Dim trhu obchodovatelný, je s llmto podllem v procentech 

, ;ti acentni pledm~tných pozemko. 

Cca~~ ...,..-ena jako cena s1avby nové bc, odpočtu opotl\:benl: 

ct,a:,g-t,~ ,.- ~10,ibo domu: 6 9n ml 
Ja:t:dlati caa ""'-t,y: 5 737 Kč/ml 
Cica-.. CS'r .;o 027 000.- Kč 

,._.wl.4 .l'P) z celku: S % 
t;e:.:,OQ ;m!n pozemkQ pod stavbou: 54-0 m1 

C-; t lt(CP) pod stavbou: 

• c., ~ (PP [100 - PP] 

- - i::-I00.00 X [5 / 100-5] • 2106684,· Kč 

, :a,,, pozemku: 2 I 06 684 : 540 • 3 901.- Kčfml 

C..,... Id. 4871/114674 na pozemcích parc. č. 3717/1, parc. č. 3719, parc. č. 3721 a 
,....1.J'"2: 

• . "-'Mx 4871/1 14674 Kč/m1 = 89 485,00 Kč 

• IO· 



~- Odůvodnění 

,., u.-1:c:nl ob\~~ caiy (ll'ŽIÚ bodDoly) pf<dmělné nrmovitt v= byl použitý porovnávacl 
,;,,..,_,,. ,;thizeno bylo z porovnatelných nemovitých vi!ci. Zohledněny byly cc:notvom6 

.:.b::.ých pa..~ slm"M popsány a Jl'O''Cdeno zd6vocln&ú výsledku porovmnl. 
• jC<lnotl') pouthé pro srovnáni jsou srovnatelné z hlediska polohy - lokality, 

==a..:.ióllO PfO'-.dcai. ,~~-aú. -'d,o,! ~ staw a výJn&y podlaho,'é plochy. 
lied:iota ~·la odh::idnuta ze srovruivocícb bo<loot s plihlálnutim na ooučasný vývoj cen 

• =lim= u. 

, ..._... =leckého posudku potadujc: 
.-ilao,1klou CfflU b)-'é~·č. 26SOf.l, ul SkáceloYB 41. obce Brno, l<alastra1ní 

-'lCDÍ Králo,.., Polc k datu míSUtiho šct!cnl. 
c=u spolU\'J.astnick&o podilu na pozemdcb porc. č. 3717/1, 3719, 3721 a 3722, 

écc Brno. katostnllní tlztml Králo,.., Polo. okr. Brno- -

._._ bytovl Jednotky č. 2680/3 ,. b~1ovOm domě q,. 2680, Skáctlova 41 , obec 
....,.._ i....trihú 6ztml Králo>'O Pole, okr. Brno - mbto vfetně podílu na ,polffllj-dl 
S s cltJf-1badnuta: 

4 100 000,00 Kč 
Q'I'." ~lOll)jednostotislc Kč 

-. .,...ltitnkkého podílu vt výši Id. 4871/114674 na poumcleh parc. č. 371711, 3719, 
37:1 a J'"'::!. .i,.., Brno, katatri.lnl .....,, Královo Po~, okr. Brno - m&to finl; 

89480,00Kč 

, • ,_,...,_,...,,a:........,._., va 
- ;es,k,c;:,~,·- l'I..I; 
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...._ Podmínky spnlyno,Ji dvěo 

.....,,,;\'a,:( metoda, pli stanoveni 1dnl hodnoty bytové jednotky, je založena na úsudku 
~ u, .. dená trlní hodnolA Je odhadovaná částka. 

„ Odmfoa, nihnda ntklpdfi znaloe 

~.;<....,,in! znaleckého posudku bylo sjednánn smluvní odměna. 

\ ~S.6.2022 

otisk znalecké pečetě 

• 12 • 

' 
~2-
ť-lft 

Ing. Jan Zámečník 



Wileck4 doložka: 

Znaledcy posudek jsem podal jako znalec jmcno,uý l'07bodoU1lm Krajskibo soudu 
v Bm6 ze dne 20.2.1996 č.j. Spr. U2S/9S pro odvětvi Oceilov6nl nemovitých věci a pro 
dkladni obor st.nebniroi. od,itvi POZffllllí Sla'1,y - sir.1,y obylDt a stav'by p,,lmyslové.. 
Znaledcy posudek byl zapsán pod pof. čís. 3252/2022 ZMleckébo denlku. 

V Bmt dne 8.6.2022 

Plilohy: 
I. Focodolrumentace 
2. Mapa ózeml 
3. Pupo<t byto,iho proslON 
4. Informace o jednotce 
S. Kopic kalasrilnl mapy 
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Fotodokumentace 
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Pasport prostoru 
Adrcs.n Sl:~~J VJast,úk 

);:,I. l'lw: 
Statutární m!sto Bmo . MČ Kr. Pole Blok (objekt) 265,i 
Domioikánskó Mm6stí 196/1 KataSU' KRÁ!.O!IO POLE 60200Bmo 

Okres 
Správce 

Č prostoru J ÚMČ Brno· KnUovo Polc })odldí i 
Dominikán.s.ké né.rněstf l96/t Kategorie J, Ki.~ 602 00 Brno 

Pfislo3cnstvf z~ Provozovna správce 
Pabockéllo 11. i 365/59 

Počet místnosd l - J PoleiSTA l Počet kominO i „()Čet tet linek o Plyn z Pooot pa..rk. mlat o Sm, č. pro vodné výlOl<. WC. t.o;,,l:a, boir.o,bo kam,a Vstup z dornu 
~nalizacc N Vsmp z uJicc. 
;le.kťřina 230 l..:lf Vstup dvolr (ubr.) 
/yuip!nJ e1ážové plynO\.! Cena prostoro 0,00 

'znam místností 
S'h'I.Mt Vyti pfni Cel. plocha l>l. oro u,jen, ZJ>p J>odL oloeh• uchyl\ 

l6,40 16.40 0,00 0,00 redsiň 
4,20 4,20 0,00 0,00 J'koj i 17.20 17,20 0,00 0,00 9upel.na + WC 
4,20 4,20 o.oo 0,00 )f2 1,00 1,00 0,00 o.oo t:lcp 
6,lO ), 1S 0,00 0,00 

~9JO 46,IS 0,00 0,00 
ř' cl'děly .ai uova pre m 

jtev Výr. ěfslo Pofízcno Počet Cena Montiiž urok Žfvottto.st Z. mfsic /\TERlll 2680/0/3 01.08.2007 I 2 074.80 0,00 -0.00 31.07.2012 0,00 !.IIZOVA-PÁKOVA 
\ TBRJE VANOVA 2680/0/J• 01.08.2007 I I 570,80 0,00 0.00 31 .07.2012 o.oo 'JlZlBDKODUCHY 2680/0/3 01.05.1982 I 90,00 0,00 o.DO 01.05.1982 o.oo ,'EI\E BYTOVE 2630/0/3 01.01.1972 5 0,00 0,00 0.00 01.0l.1972 0,00 liMlN TYP2 23150 01.01.1994 I 0,00 0,00 -0,00 01.01.1994 0.00 )'TEL BT Aft. PL YNOVe 2680/0/3 01.02.2005 l 23044,00 0,00 0,00 31.01.2025 96,00 •LETY US0/0/3 01.08.1978 s 0,00 0,00 0.00 01.08.1918 0,00 f.ACHOVACI NADRZ 2680/0/3 01.05.1990 I 0,00 0,00 0.00 Ol.05. 1990 0,00 A 84010 01.01.1994 I 0,00 0,00 -0.00 OJ.01.1994 0,00 IVVADLO 2680/0/3 01.01.1972 I 0,00 0,00 0,00 01.01.1972 0,00 o'IA 2680/0/J OI.Ol.1972 I 0,00 0,00 0.00 31.12.1976 0,00 'MISA Z 1738 OJ.05.1990 I 0,00 0,00 0.00 30.04.1995 0,00 

96,00 

,Ol.06.2022 Podpis: - - ------- ---



Informace o jednotce 

ÍčÍsto jtdnotl<y - - --~--- --·------~ 
268Q/3 

J Typ~notlcy: 

I 
q,(.lsob .,.-

jednotko vyme,on.á podle.-,. o .tas1nicM ~ 

byt 

Budovo: 

I Kotmrilnl Clzomt 

~LV. 

I Podll na 
~částedl: 

Vlastníd, jiní oprávněni 

... 

t o 2680 
,(tflgyo Port 1611411 

iowtárnl mfsto Brno. DominiUnsté Ňm65l! 196/1, ~ E02llO 8mo 

• 
Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou .,;dovány Udnt zpllsoby ochrany. 

:>mezenl vlastnického pr.\Yll 

lltjso<,- Wná omeu,i. 

lné zápisy 

'ffJsou evtd<wány ™"' pnt úpisy. 

--- j 

___________ _, 

-jev ůzo<Mim-.. kde .iitŇ sp,a.., bUstni -CR~' W1'1fcNDi li!lsf pro /lb9m9rl"ŮÝ 1cr,, 
mm:i DrfGritt Bmo-mblQtf 
-,--,-,---- - -- - - -,,,.-~ ...., ___ """-dot k0<.ll6.2022 231IO. ----- ----
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