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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 11911-1689/2020 

 

Objednatel znaleckého posudku: Mgr. Bc.David Vandrovec, insolvenční správce 
dlužníka Jaroslav Nehyba, Podolí 187, Hronov 
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 

 

Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro 
potřeby insolvenčního řízení. 

 

Adresa předmětu ocenění: Pozemek leží na adrese Malé Svatoňovice, Malé 
Svatoňovice, okres Trutnov 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

21.08.2020 

 

Zpracováno ke dni: 21.08.2020 
 

Zhotovitel: XP invest, s.r.o., Ing. Zdeněk Mazáček 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 10 stran textu včetně titulního listu a 15 stran příloh. 
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 25.08.2020 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny podílu 1/3 pozemku parc. č. p.p.č. 128/12 a 128/13 nacházejícího 
se v obci Malé Svatoňovice, okres Trutnov, katastrální území Malé Svatoňovice pro 
potřeby insolvenčního řízení. 

2. Základní informace 

Název předmětu 
ocenění: 

Pozemek parc. č. p.p.č. 128/12 a 128/13, katastrální území Malé 
Svatoňovice 

Adresa předmětu 
ocenění: 

Malé Svatoňovice, Malé Svatoňovice, okres Trutnov 

Kraj: Královéhradecký kraj 

Okres: Trutnov 

Obec: Malé Svatoňovice 

Katastrální území: Malé Svatoňovice 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 21.08.2020.  

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Pro vypracování posudku byly použity tyto zdroje: informace zjištěné při prohlídce, 
výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, povodňová mapa, informace z 
katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní plán, technické řešení systému 
INEM 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

Nehyba Jaroslav, Padolí 187, Zbečník, 54931 Hronov   1/3  
Nehyba Jiří, ČSA 479, 36461 Teplá     1/3  
Nehyba Vladimír, třída Masarykova 239, 55001 Broumov  1/3 

Nemovitosti: 

Pozemek parc. č. p.p.č. 128/12 a 128/13 nacházející se v obci Malé Svatoňovice, okres 
Trutnov, katastrální území Malé Svatoňovice. 

6. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 
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7. Celkový popis nemovitosti 

Oceňované pozemky se nacházejí severně od zastavěného území Malých Svatoňovic, 
vysoko nad městem na stráni, svažující se k jihu, s výhledem do kraje. Mají výměru 789 
m2.  
Dle územního plánu jsou cca 2/3 p.p.č. 128/12 zařazeny v plochách RI - rodinná rekreace. 
( viz příloha). 

Pozemky nejsou oploceny. Ve východní části p.p.č. 128/12 je remízek náletových 
ovocných a listnatých stromů ( třešně, břízy, javory, jasan, smrk). V porostu se nachází 
ruina dřevěné kůlny, nezakreslené v kat.mapě. 

Pozemek by bylo možno připojit na elektro. Vodovod a další inženýrské sítě v místě 
nejsou. 

Přístup k pozemkům je krkolomný, příkrou cestou přes soukromé pozemky cizích 
subjektů - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno!!!  

Pozemky jsou situovány v části obce, která je stavebně nesrostlá se sídelní částí obce a 
charakter okolí odpovídá řídce obydlené oblasti s několika rekreačními chalupami. 
Dostupnost občanské vybavenosti je strmou cestou v Malých Svatońovicích, vzdálených 
cca 1,5 km.  

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů, s hezkým výhledem 
do kraje, v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se 
nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. 

V Malých Svatoňovicích je zastávka autobusových a vlakových spojů. 

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 
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 8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 21.08.2020 jsou použity všeobecně 
uznávané a vyžadované oceňovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku) 

ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 1: 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 
dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 
stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 
kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například 
stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní 
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota 
přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 

Volba metody: 

Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě tržního 
porovnání. Základní metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická 
metoda porovnání pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, 
nakladatelství CERM. Dále je použita metodika "Postupy při oceňování majetku státu" 
vytvořená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rovněž se v rámci 
výpočtu používá metodika "Komentář k určování obvyklé ceny (ocenění majetku a 
služeb)" vydaná Ministerstvem financí České republiky. Pro vyřazení extrémních hodnot 
je použita metodika "Postupy při oceňování majetku státu" vytvořená Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. 
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenění srovnávací metodou 

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k 
prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, za 
kterou by nemovitost mohla být směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s 
mnoha faktory (např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). 

Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto parametrů a 
vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

Pozemek parc. č. p.p.č. 128/12 a 128/13, katastrální území Malé Svatoňovice 

Pozemek v katastrálním území Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost 

K3 - účel 
užití 

K4 - inženýrské 
sítě K5 - další vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Malé Svatoňovice, Malé 
Svatoňovice, okres Trutnov 

plocha 789 
m

2 
Pro 
výstavbu Pouze elektro Strmá cesta bez 

legalizace přístupu 
  

1 Hronovská, Rtyně v Podkrkonoší, 
okres Trutnov 

plocha 1646 
m

2 
Pro 
výstavbu 

Možnost přípojek 
el., vody  

2 Malé Svatoňovice, okres Trutnov plocha 2899 
m

2 
Pro 
výstavbu 

Možnost přípojek 
el., vody  

3 Malé Svatoňovice, okres Trutnov plocha 2899 
m

2 
Pro 
výstavbu 

Možnost přípojek 
el., vody  

4 Velké Svatoňovice, okres Trutnov plocha 1870 
m

2 
Pro 
výstavbu 

Možnost přípojek 
el., vody  

5 Cesta osvobození, Rtyně v 
Podkrkonoší, okres Trutnov 

plocha 
17000 m

2 
Pro 
výstavbu Pouze elektro  
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena 
po 

redukci 
na 

pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
účel 
užití 

K4 - 
inženýrské 

sítě 

K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 600,00 Kč 0.9 540,00 
Kč 1.10 1.00 1.00 1.10 1.10 1.00 1.3310 405,71 Kč 

2 330,00 Kč 0.9 297,00 
Kč 1.05 1.00 1.00 1.10 1.10 1.00 1.2705 233,77 Kč 

3 330,00 Kč 0.9 297,00 
Kč 1.05 1.00 1.00 1.10 1.10 1.00 1.2705 233,77 Kč 

4 497,33 Kč 0.9 447,59 
Kč 1.10 1.00 1.00 1.10 1.10 1.00 1.3310 336,28 Kč 

5 265,00 Kč 0.9 238,50 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.1000 216,82 Kč 

    
Celkem průměr 285,27 Kč 
Minimum 216,82 Kč 
Maximum 405,71 Kč 
Směrodatná odchylka - s 82,31 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 202,96 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 367,58 Kč 
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti 
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti 
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí 
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší) 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 

Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též 
srovnatelné. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

285,27 Kč/m2 

* 

______________789 m2 

= 225.077 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

225.000,-- Kč 
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II) Ocenění dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 
a dle metodiky MFČR 

Pozemek v katastrálním území Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - účel 
užití 

K4 - inženýrské 
sítě 

K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Malé Svatoňovice, Malé Svatoňovice, 
okres Trutnov 

plocha 789 
m

2    
  

1 Hronovská, Rtyně v Podkrkonoší, okres 
Trutnov 

plocha 1646 
m

2    

2 Malé Svatoňovice, okres Trutnov plocha 2899 
m

2    

3 Malé Svatoňovice, okres Trutnov plocha 2899 
m

2    

4 Velké Svatoňovice, okres Trutnov plocha 1870 
m

2    

5 Cesta osvobození, Rtyně v Podkrkonoší, 
okres Trutnov 

plocha 17000 
m

2    

Výpočet relace dle čl. 5 odst. 3 „Postupy při oceňování majetku státu“. 

Výpočet relace č.1 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 600,00 0,90 540,00 
2 330,00 0,90 297,00 
3 330,00 0,90 297,00 
4 497,33 0,90 447,59 
5 265,00 0,90 238,50 
  
Maximální hodnota 540,00 (případ č.1) 
Minimální hodnota 238,50 (případ č.5) 
Relace min vs. max hodnoty 2,2642 (relace nesmí být větší než 2) 
Aritmetický průměr 364,02  
Odchylka max hodnoty od průměru 175,98  
Odchylka min hodnoty od průměru 125,52  
Bude vyřazena max hodnota (případ č.1) 

Výpočet relace č.2 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 600,00 0,90 540,00 
2 330,00 0,90 297,00 
3 330,00 0,90 297,00 
4 497,33 0,90 447,59 
5 265,00 0,90 238,50 
  
Maximální hodnota 447,59 (případ č.4) 
Minimální hodnota 238,50 (případ č.5) 
Relace min vs. max hodnoty 1,8767 OK 
Aritmetický průměr 320,02  
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II. a) Výpočet dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 

 

Pozemek v katastrálním území Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost 

K3 - účel 
užití 

K4 - 
inženýrské sítě 

K5 - další 
vlastnosti 

Váha 
srovnání 

  
Oceňovaný 

objekt 
Malé Svatoňovice, Malé 
Svatoňovice, okres Trutnov 

plocha 789 
m

2    X 

  

1 Hronovská, Rtyně v Podkrkonoší, 
okres Trutnov 

plocha 1646 
m

2    1 

2 Malé Svatoňovice, okres Trutnov plocha 2899 
m

2    1 

3 Malé Svatoňovice, okres Trutnov plocha 2899 
m

2    1 

4 Velké Svatoňovice, okres 
Trutnov 

plocha 1870 
m

2    1 

5 Cesta osvobození, Rtyně v 
Podkrkonoší, okres Trutnov 

plocha 
17000 m

2    2 

Výpočet základní ceny 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci Váha Součin 

1 600,00 0,90 540,00 1 540,00 
2 330,00 0,90 297,00 1 297,00 
3 330,00 0,90 297,00 1 297,00 
4 497,33 0,90 447,59 1 447,59 
5 265,00 0,90 238,50 2 477,00 
  
  
Mezisoučet 5 1.518,59 
Celkem  303,72 

Základní cena: 303,72 Kč/m2 

Úprava ceny dle čl. 5 odst. 4 a 5: 

303,72 * 1,0000 = 303,72 Kč/m2 

Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu „Postupy při oceňování majetku 
státu“ je vzhledem k výše uvedenému stanovena na 

303,72 Kč/m2 

______________* 789 m2 

= 239.635,08 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

240.000,-- Kč 
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II. b) Výpočet dle metodiky MFČR 

Vyloučení extrémní hodnoty 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 600 0,90 540,00 
2 330 0,90 297,00 
3 330 0,90 297,00 
4 497 0,90 447,59 
5 265 0,90 238,50 
  
  
Střední hodnota 320,02 
Medián 297,00 
Rozdíl max-min 209,09 
Minimum 238,50 
Maximum 447,59 

Rozdělení četnosti 

Třídy Četnost Pravděpodobnost 
239 až 308 3 0.75 
308 až 378 0 0 
378 až 448 1 0.25 

 

 

Výsledná cena dle metodiky MFČR je stanovena v rozsahu: 

od 238,50 Kč/m2do 308,19 Kč/m2 

______________* 789 m2 

od 188.176,50 Kč do 243.161,91 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

od 188.000,-- Kč do 243.000,-- Kč 

0
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C. REKAPITULACE: 

I. Výsledek dle srovnávací metody 
225.000,-- Kč 

II. a) Výsledek dle metodiky ÚZSVM 
240.000,-- Kč 

II. b) Výsledek dle metodiky MFČR 
od 188.000,-- Kč do 243.000,-- Kč 

 
Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám 
polohy nemovitostí je obvyklá cena  celku předmětné nemovitosti v daném místě a čase 
stanovena po zaokrouhlení na 

225.000 Kč 

Slovy: dvěstědvacetpěttisíc korun 

Při prodeji podílu nemovité věci nebývá obvyklá cena aritmetickým podílem obvyklé ceny 
celku. Do ceny se promítají problémy spoluvlastnických vztahů a z toho plynoucí omezení 
užívání celé nemovité věci. Z toho důvodu aplikujeme srážku 20 %. 
 

ZÁVĚR: 
Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu 1/3 předmětné nemovitosti v 
daném místě a čase stanovena po zaokrouhlení na 

60.000 Kč 

       Slovy: šedesáttisíc korun 

Vypracoval: 

XP invest, s.r.o., Ing. Zdeněk Mazáček 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 25.08.2020 

 

D. Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve 
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení 
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem 
spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního 
oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s 
rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí.Znalecký posudek je 
zapsán pod pořadovým číslem 11911-1689/2020 znaleckého deníku. 
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E. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Informace o územním plánu 
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Pořízená fotodokumentace 

 
celkový pohled od západu 

 

 
remízek ve východní části pozemku 

 

 
výhled do kraje 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 1646 m
2
, Hronovská, 

Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov 

Celková cena:  987.600 Kč  

Adresa: Hronovská, Rtyně v 
Podkrkonoší, okres Trutnov  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Hronovská, Rtyně v Podkrkonoší, okres 
Trutnov  

 Současné využití   pro bydlení  

 Cena   987 600 Kč   Umístění objektu   Centrum obce  
 Plocha pozemku 
(m2)  

 1646    

Slovní popis 

 Pozemek s možností výstavby rodinného domu (případně dvou domů) v zastavěné části 
města Rtyně v Podkrkonoší ve vzdálenosti cca 450 m od náměstí. Jedná se o čtyři na 
sebe navazující pozemkové parcely o celkové výměře 1646 m2, z nichž jedna je v 
katastru nemovitostí vedena jako stavební parcela (výměra 195 m2) a tři jako zahrada 
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(výměry 646 m2, 453 m2 a 352 m2). Spodní částí pozemku protéká potok. Za potokem 
prochází podzemní vedení veřejného kanalizačního řádu s možností bezproblémového 
napojení. Při horní hranici je vedení veřejného vodovodu, plynové vedení a nadzemní 
elektrické vedení s možností napojení. Pozemek je na dobře přístupném místě při místní 
zpevněné komunikaci. Dle územního plánu obce určeno k zástavbě („bydlení v 
rodinných domech – venkovské“).  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 2899 m
2
, Malé 

Svatoňovice, okres Trutnov 

Celková cena:  956.670 Kč  

Adresa: Malé Svatoňovice, okres 
Trutnov  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Malé Svatoňovice, okres Trutnov   Současné využití   pro bydlení  
 Cena   956 670 Kč   Umístění objektu   Klidná část 

obce  
 Plocha pozemku 
(m2)  

 2899    

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji stavební pozemky o celkové rozloze 2899 m2. Pozemky se nachází 
v obci Malé Svatoňovice. Elektrika, voda na hranici pozemku, na pozemcích je dle 
sdělení stavebního úřadu povolena výstavba. Více informací u makléře.  
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4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 2899 m
2
, Malé 

Svatoňovice, okres Trutnov 

Celková cena:  956.670 Kč  

Adresa: Malé Svatoňovice, okres 
Trutnov  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Malé Svatoňovice, okres Trutnov   Současné využití   pro bydlení  
 Cena   956 670 Kč   Umístění objektu   Klidná část 

obce  
 Plocha pozemku 
(m2)  

 2899    

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji stavební pozemky o celkové rozloze 2899 m2. Pozemky se nachází 
v obci Malé Svatoňovice. Elektrika, voda na hranici pozemku, na pozemcích je dle 
sdělení stavebního úřadu povolena výstavba. Více informací u makléře.  
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 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 1870 m
2
, Velké 

Svatoňovice, okres Trutnov 

Celková cena:  930.000 Kč  

Adresa: Velké Svatoňovice, okres 
Trutnov  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Velké Svatoňovice, okres Trutnov   Současné využití   pro bydlení  
 Cena   930 000 Kč   Umístění objektu   Klidná část 

obce  
 Plocha pozemku 
(m2)  

 1870    

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji stavební pozemek v centru obce Velké Svatoňovice. Pozemek je 
rovinatý s jednou terasou v zadní části pozemku směřující k potoku. Na pozemku dříve 
stál dům, po kterém zůstal původní kamenný sklep. Na pozemku se nachází vlastní 
studna, dřevěné kůlny a drobné zahradní stavby. V obci je veškerá občanská vybavenost 
- obecní úřad, MŠ, ZŠ, obchod, sportoviště.  
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4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 17000 m
2
, Cesta 

osvobození, Rtyně v Podkrkonoší, 
okres Trutnov 

Celková cena:  4.505.000 Kč  

Adresa: Cesta osvobození, Rtyně v 
Podkrkonoší, okres Trutnov  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Cesta osvobození, Rtyně v Podkrkonoší, 
okres Trutnov  

 Plocha pozemku 
(m2)  

 17000  

 Cena   4 505 000 Kč   Současné využití   pro bydlení  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji pozemek na okraji Rtyně v Podrk., okr. Trutnov v hezké lokalitě, 
kolem kterého se nacházejí lesy a vede tam málo frekventovaná silnice - Cesta 
osvobození, v okolí jsou tři rodinné domy, přes pozemek vede nadzemní vedení nízkého 
napětí a je zde možná výstavba rekreačních objektů k celoročnímu užívání, kde lze mít i 
trvalý pobyt. Cena bude přiměřená (nabídněte) podle velikosti louky, o kterou bude 
zájem, celkem je toho 1,7 ha - náčrt zašlu v příloze mailem, případně výpis z KN, 
vyjádření vlastníků sítí ke stavbě atp. Je to jen běžná louka podél, které vede silnice a 
kam se každý může zajít podívat, vyfotografovat si to apod.  
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 4. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   


