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1. OBECNÉ PŘEDPOKLADY PRO STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY

Zpracování znaleckého posudku k obvyklé ceně nemovitosti předpokládá několik
základních předpokladů a omezujících podmínek. Tyto podmínky především charakterizují
ekonomické prostředí, v němž je posouzení prováděno a právní podklady všech použitých
dokumentů.

Proto tedy:

1/ Tržní ocenění respektuje právní předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a
daní platné v době zpracování.

2/ Tržní ocenění nemovitosti je zpracováno podle podmínek trhu v době jeho
provádění a případné změny v podmínkách trhu, ke kterým dojde po předání tohoto posudku,
nemohou být zahrnuty a zpracovatel za ně tedy nezodpovídá.

3/ Předmětem tohoto tržního ocenění není ověření pravosti, správnosti či úplnosti
dokladů předložených jako podklady pro vyjádření. Zpracovatel vyjádření k tržní hodnotě
proto vychází pouze z prohlášení o pravosti a platnosti těchto dokladů. Nemůže tedy nést
zodpovědnost za případné nesrovnalosti v případě vlastnických práv k oceňovaným
nemovitostem nebo platnosti či správnosti práv k cizím věcem a nájemním vztahům.

4/ Pokud byly použity informace i z jiných zdrojů, má zpracovatel za to, že jsou
věrohodné, a nebyly tedy z hlediskajejich přesnosti a úplnosti ověřovány.
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2. zÁKLADNÍ ÚDAJE

2.1. Znalecký úkol

Stanovit cenu obvyklou a obvyklé nájenmé nemovitých věcí — pozemků či jejich částí
p.č. 783/1, 783/13, 783/17, 783/19, 783/21, 783/24, 783/25, 783/27, 783/28 a 1352/41 - vše
ostatní plocha, k.ú. Blansko, obec Blansko, okres Blansko, LV Č. 10001. Jedná se o
aktualizaci znaleckého posudku č. 5858/2018.

2.2. Vlastník oceňovaného majetku

Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitých věcí na listu vlastnictví
Č. 10001 pro k.ú. Blansko, obec Blansko zapsáno:

Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 978 01 Blansko

2.3. Prohlídka

Předmětný majetek byl prohlédnut zástupci zpracovatele osobně dne 7. 2. 2018 a poté
dne 29.5.20 19.

2.4. Podklady pro ocenění

- Znalecký posudek č. 5858/2018 ze dne 9.2.2018.
- Výpis z katastru nemovitostí, list č. 10001, pro k.ú. Blansko, obec Blansko, okres

Blansko ze dne 30.5.2019.
- Kopie katastrální mapy pro k.ú. Blansko ze dne 29.5.20 19.
- Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu dne 29.5.2019 za účasti

zpracovatele posudku.
- Uzemní plán obce Blansko.
- Udaje sdělené objednavatelem.
- informace od členských kanceláří EKRK, ARK, katastrálních úřadů a

z internetových zdrojů, oceňovací předpisy, vyhlášky, databáze a informace
čerpané z odborných publikací (Soudní judikatura — vydává ASPI Publishing,
s.r.o., Odhadce a oceňování majetku — vydává Ceská komora odhadců majetku,
Znalec — vydává Komora soudních znalců Ceské republiky)

- Kokoška, J. Oceňování nemovitostí — díl III. Oceňování obvyklou cenou, 1. vyd.
2000

Ostatní údaje se zakládají na skutečnostech zjištěných při místním šetření nebo se
opírají o prohlášení účastníka místního šetření. Odhadci nebyly předloženy žádné další
doklady, ani nebyly sděleny další skutečnosti, které by mohly ovlivnit cenu předmětného
majetku.
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3. METODY ZJIŠTĚNÍ HODNOTY

Metoda nákladového ohodnocení (věcná)

Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení
opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický
stav v čase hodnocení).

Metoda výnosová (příjmová)

Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je
charakteristikou užitkovosti.

Metoda srovnávací (tržní, statistická)

V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných
nemovitostí. Dle zákona č. 15 1/1997 Sb. o oceňování majetku (ve znění pozdějších předpisů)
je porovnávací metoda jedinou, jak lze určit obvyklou cenu. Ve zbytku případů se jedná o tzv.
tržní hodnotu.

Zpracovatel ocenění jednoznačně upřednostňuje metodu srovnávací, za tímto
účelem dlouhodobě vede vlastní databázi skutečně sjednaných cen nemovitého majetku.

3.1. Metody zjištění nájemného

Metoda srovnávací (tržní, statistická)

V oceňování na tržních principech je porovnávací metoda obvykle tou nejlepší a
nejvhodnější. Aby mohla být použita pro konkrétní případ ocenění, musí být nezbytně
splněny dvě základní podmínky:

- s oceňované aktivum musí být běžně pronajímáno
- údaje o realizovaných pronájmech musí být dostupné

Metoda simulovaného nájemného

Další metodou ke stanovení obvyklého nájemného z pozemku je simulování
nájemného. Vychází se zde z praxe, že nájemné je tím vyšší, čím je vyšší obvyklá cena
pozemku. Vliv na výši nájemného má druh podnikání, které je na pozemku provozováno,
nebo které je na pozemku umožněno.

Zpracovatel ocenění jednoznačně upřednostňuje metodu srovnávací, která je
však závislá na množství a kvalitě porovnatelných vzorků. Z tohoto důvodu zpracuje
obě výše uvedené metody.
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4. NÁLEZ

4.1. Místopisné údaje

Město Blansko je okresním městem, které má přibližně 20.600 obyvatel a leží při řece
Svitavě. Ve městě, které je situováno cca 25 km severně od krajského města Brno, je
kompletní infrastruktura a občanská vybavenost. Město je dostupné autobusovou a vlakovou
dopravou, další složky dopravy tvoří MHD (autobusy).

4.2. Údaje o oceňovaných pozemcích

Předmětný nemovitý majetek se nachází v centrální zastavěné části obce v rovinatém
terénu na náměstí Republiky. Okolní zástavba je tvořena polyfunkčními domy a stavbami
občanské vybavenosti. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Z pohledu
komerční využitelnosti se jedná o polohu velmi výhodnou, vysoká frekvence chodců a
projíždějících vozidel. Cást pozemků má ke dni ocenění charakter zpevněných parkovišt‘.
Část pozemků má charakter veřejného prostranství (městská zeleň, městský park). Dle
objednávky je předmětem ocenění pouze část pozemků (viz příloha posudku). Tato část není
vymezena geometrickým plánem, z tohoto důvodu bude obvyklá cena stanovena v Kč za 1
m~. Na pozemcích jsou situovány zpevněné plochy, betonové obrubníky, inženýrské sítě,
venkovní schodiště, opěrné zdi, veřejné osvětlení a trvalé porosty. Cena těchto položek bude
zohledněna ve výsledné obvyklé ceně a obvyklém nájemném.

Pozemek p.č. Výměra Druh pozemku
783/1 7602 ostatnĺ plocha
783/13 763 ostatní plocha
783/17 303 ostatní plocha
783/19 360 ostatní plocha
783/21 134 ostatní plocha
783/24 28 ostatní plocha
783/25 207 ostatní plocha
783/27 23 ostatní plocha
783/28 2 ostatní plocha
1352/41 898 ostatní plocha

Dle územního plánu obce se oceňované pozemky nachází v plochách změn smíšených
obytných centrálních (viz. obr. č. 1)
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Obr. Č 1: výřez z územního plánu města Blansko

4.3. Omezení a rizika

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV Č. 10001 pro k.ú.
pozemkům v části C uvedeno následující omezení:

* Věcné břemeno (podle listiny)

Blansko je k oceňovaným

bezplatný průjezd vozidel zajišťujících provoz neirtovitostí,jak je vyznačeno v
geom.plánu č.zak.2421-6/2002

Oprávr~ní pro

Parcela: St. 1211, Parcela: St. 3347, Parcela: St. 3348
Povirmo.~t k

Parcela: 783/1

X~irrin~ Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 24.06.2002. Právní
účinky vkladu práva ke dni 10.07.2002.

Pořadí .k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
V—1l80/2002—701

Věcné břemeno (podle listiny)

dle článku III.smlouvy - právo zřídit,provozovat,opravovat a udržovat distribuční
aoustavu - kabelové vedení VN v délce 241 ni a kebelové vedení ~s v délce 19 ni ( z toho
10 ni vedeno v jedné trase); právo zřídit,mít a. udržovat potřebné obslužné
~ařízení,právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem
ohnovy,výměny,niodernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění jak je
~vymezeno v geo.plánu č.zak.4608-5598/2015

~‘ráv~ěz2í pro

Oprávněxi pro

B.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 37001 České Budějovice, RČ/IČO: 28085400

k
Parcela: 1352/41, Parcela: 783/l

~L~$t~ne Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ‚ č. sni. PV-0l4330033314/OOl Ze

dne 07.06.2016. Právní účinky zápisu ke dni 13.06.2016. zápis proveden dne
07.07.2016.

~~d1 k 13,06.2016 09:23
V—2409/201 6—701
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Věcná břemena jsou dle sdělení objednavatele ze dne 29.1.2018 na částech pozemků,
které nei Sou předmětem ocenění.

Pod částí pozemků je vedena zatrubněná vodoteč, která omezuje možné využití
pozemků. Tato skutečnost bude zohledněna ve výsledné obvyklé ceně.

Dle povodňového plánu města Blansko se oceňované nemovité věci nachází v území
se zanedbatelným rizikem výskytu povodní a záplav (stupeň 1).
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5. POSUDEK - OBVYKLÁ CENA

5.1. Marketingová situace

po nemovitých věcech uvedeného typu, tj. pozemky veřejných prostranství, uvedené
velikosti, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitých věcí je poptávka mírně nižší než
nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovité věci, velikosti a způsobu využití, jsme
názoru, že oceňované nemovité věci jsou obchodovatelné. K ocenění pozemku bude
přistupováno jako stavebnímu pozemku.

5.2. Stanovení srovnávací hodnoty nemovitých věcí

V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí
srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, s ohledem na
stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné
prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá,
že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na
základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného
tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními
kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena,
realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné
siíuace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Jako podklady byly použity údaje z databáze
spolupracujících odhadců, vlastní databáze, databáze ARK získané prostřednictvím Internetu,
~hifbrmace z nabídek dražebníků a z internetových stránek.

5.2,1. Zjištěné srovnávací ceny majetku

Pozemky komerční, Smetanova, Blansko, 827 m2
Zrealizovaný prodej pozemku p.č. 1380/5, 1380/14 a 1380/15 o výměře 827
m2, LV č. 8774, k.ú. Blansko, který tvoří parkoviště a komunikaci při ulici
Smetanova a administrativní budově č.p. 3. Všechny IS v dosahu. Prodej na
základě kupní smlouvy ze dne 28.7.20 14.

Zdroj: údaje o dosažených
Cena: 2.011.000,- Kč cenách nemovitostí -

(2.432,- Kč/m2) www. cuzk. cz
Pozemek pro stavbu RD, Pod Sanatorkou, Blansko, 327 m2
Zrealizovaný prodej - text RK: zasít‘ovaný stavební pozemek kousek od
centra města Blanska. Budete-li chtít pozorovat západ slunce z vlastní
zahrady, přijd‘te se na pozemek podívat. Jedná se o poslední volnou parcelu
parc. Č. 812/33 nabízenou v lokalitě Pod Sanatorkou, kde jsou již vystavěny
rodinné domy. Prodej na základě kupní smlouvy ze dne 3.9.20 18.
Realizovaná kupní cena se rovná nabídkové ceně z února roku 2018.

Zdroj: údaje o dosažených
Cena: 1.653.674,- Kč cenách nemovitostí -

(5.057,- Kč/m2) www.cuzk.cz
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52.2. Tabulka zohlednění hodnototvorných faktorů

Cena Zohlednění_hodnototvorn~ch_faktorů_koeficienty Přepočtená
(Kč/m2) Poloha Využití Velikost Přístup Zdroj Ostatní cena (Kč/m2)

Smetanova 2432 1,15 1,00 1,00 1,00 1,09 1,00 3049

~odSanatorkou 5 057 1,05 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 4 301

~PodSanatorkou 3 499 1,05 0,90 0,95 1,00 1,02 1,00 3 204
‚~ ‘ 5 000 1,05 0,90 0,98 1,00 0,90 0,95 3 959

Průměrná cena: 3 628

‚Při srovnání nabídkových prodejů porovnatelných pozemků z vlastní databáze
(~tiabídek z inzerce realitních kanceláří s pozemky oceňovanými, byla srovnána zejména

bkäiita~ výměry, možnost využití pozemku, životní prostředí, demografický systém a další
řotné vlivy. Nabídky k prodeji v realitních časopisech na pozemky se srovnatelnými

~ametry jsou srovnatelné s obvyklými hodnotami.

V současné době se tedy srovnatelné pozemky nabízejí k prodeji po zohlednění
fl~totvornými faktory v rozmezí jednotkových cen od 3.049,- Kč/m2 do 4.301,- Kč/m2.

na výše uvedené skutečnosti a to především možný způsob využití oceňovaného
~dínku, přístup, napojení na IS, velikost a lokalitu, volíme jednotkovou srovnávací hodnotu
~ ~růměmé ceny: 3.628,- Kč/m2. Na základě požadavku objednavatele má být obvyklá
~s‘tanovena v Kč za 1 m2. Srovnávací hodnota pozemků tedy činí po zaokrouhlení:
~ ~KČI~.

Pozemky pro bydlení, Pod Sanatorkou, Blansko, 503 m2
Zrealizovaný prodej pozemku p.č. 8 12/22 o výměře 503 m2, LV Č. 9670, k.ú.
Blansko, který má charakter volné stavební parcely. Dle UP v plochách pro
bydlení individuální. Všechny IS v místě. Prodej na základě kupní smlouvy
ze dne 14.12.2017.

Zdroj: údaje o dosažených
Cena: 1.760.000,- Kč cenách nemovitostí -

(3.499,- KčIm2) www. cuzk. cz
Pozemky komerční, Svitavská, Blansko, 640 m2
Ve výhradním zastoupení nabízíme k prodeji pozemek 640 m2 pro komerční
využití v centru města Blanska. Pozemek najdete v areálu bývalého Adastu.

Cena: 3.200.000,- Kč
(5.000,- Kč/m2) Zdroj: realitní inzerce
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6. POSUDEK

6.1. Definice obvyklého nájemného

Místně obvyklé nájemné, je takové nájemné, za které lze předmět nájmu pronajmout
ke dni ocenění mezi ochotným pronajímatelem a ochotným nájemcem v nestranné transakci
Po vhodném marketingu, kde obě strany jednají na základě znalostí, opatrně a z vlastní vůle.

6.2. Zjištění obvyklého nájemného metodou porovnávací

V oceňování na tržních principech je porovnávací metoda obvykle tou nejlepší a
nejvhodnější. Aby mohla být použita pro konkrétní případ ocenění, musí být nezbytně
splněny dvě základní podmínky:

- s oceňované aktivum musí být běžně pronajímáno
- údaje o realizovaných pronájmech musí být dostupné

Jako porovnatelné pronájmy jsou použity pronájmy z porovnatelných pozemku
obdobného charakteru ve srovnatelných lokalitách. Jako podklady byly použity údaje z
databáze spolupracujících odhadců, databáze ARK získané prostřednictvím Internetu a z
internetových stránek.

se o velmi obtížně porovnatelné nabídky jak lokalitou tak využitím. Dá se tedy
tstatovat, že obvyklé nájemné oceňovaných pozemků bude vyšší než výše uvedené
pronájmu.

‘Y

Zjištěné srovnávací ceny nájmu

Komerční pozemek. Spešov. 568 m2
Nabízíme k pronájmu pozemek o výměře 568 m2, v obci Spešov, 3 km od Blanska,
25 km od Brna. Je mírně svažitý, slunný, orientovaný na jih. Pozemek se nachází na
okraji obce, inženýrské sítě (obecní vodovod, elektřina, kanalizace) jsou v příjezdové
komunikaci,připojení plynu je možné cca 10 m od hranice pozemku. Pozemek má
lichoběžníkový tvar, uliční šíře cca 13 m. Je možné si pronajmout i část pozemku.
Pozemek se nachází v ochranném vnitřním pásmu vodního zdroje 2.stupně. Je možné
jej využít k pronájmu pro sklad,parkování,atd. Nyní je na pozemku umístěna stavební
buňka a zastřešení pro loď, buňka může být odstraněna, ale i využívána (dle dohody o
ceně pronájmu). Obec Spešov je vyhledávanou lokalitou pro bydlení pro svou
~výbornou dopravní dostupnost z Blanska, Brna i Boskovic, výborné spojení lDS,
vlaková zastávka 1 km. V obci je základní občanská vybavenost (obchod, služby).
Bližší info v RK.

Cena: 7.000,- Kč/měs
144,- Kč/m2/rok L Zdroj: realitní inzerce z roku 2018

~Komerční pozemek, Bořitov, 2.088 m2
Nabízíme pronájem pozemku o výměře 2.088 m2 na okraji obce Bořitov. Jedná se o
rovinatý pozemek, který může být využit jako odstavná plocha, autobazar.... Pozemek
se nachází u frekventované silnice na výjezdu směrem do Blanska. Pro více informací
nebo domluvení si prohlídky nás neváhejte kontaktovat.

Cena: 15.000,- Kč/měs
84,- Kč/m2/rok Zdroj: realitní inzerce z roku 2018
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6.3. Zjištění obvykléhó nájemného simulovaným způsobem

Další metodou ke stanovení obvyklého nájemného z pozemku je simulování
nájemného. Vychází se zde z praxe, že nájemné je tím vyšší, čím je vyšší obvyklá cena
pozemku. Vliv na výši nájemného má druh podnikání, které je na pozemku provozováno,
nebo které je na pozemku umožněno.

Obvyklé nájemné se pohybuje v následujících relacích:

Roční podíl
Druh podnikáníz ceny pozemku

komerční účely - administrativní budovy, obchodní domy,7%-15%
supermarkety, parkoviště, hotely, čerpací stanice, autobazary atd.

5 % - 10 % drobné podnikání, sklady, výroba
3 % - 6 % nemovitosti pro bydlení a rekreaci
3 % - 5 % nemocnice, školství, nevýdělečná činnost

méně než 3 % zemědělství (pole, louky), lesy

Pokud tedy tržní výše nájmu nelze zjistit (chybí informace o pronájmu, popř. nemají
dostatečné vypovídací schopnosti), použije se simulovaná tržní cena nájmu. Simulovanou
~ttžnf cenu nájmu lze určit jako dané procento z ceny pozemku. Aktuální roční tržní cena
~n4jmu je stanovena, s přihlédnutím k lokalitě, velikosti a stávajícímu využití (část slouží jako
‘zeiefi a část jako zpevněná plocha pro parkování), ve výši 10 % z obvyklé ceny pozemků (viz
bod 5 tohoto znaleckého posudku). Na základě požadavku objednavatele má být obvyklé
~t~ájemné stanoveno v Kč za 1 m2 a rok.

Kč/m2 3 600,-
10,00 %

Kč/m2/rok 360,-

~‘4. Stanovení obvyklého nájemného

Při stanovení obvyklého nájemného se obecně jedná o vyhodnocení nabídkových cen
~en nedávno uskutečněných pronájmů nemovitostí srovnatelných svým charakterem,

stí a lokalitou. Nepředpokládá se však, že v daném případě s ohledem na stávající trh
Ó~n~ájmem obdobných nemovitostí by uskutečněné pronájmy měly být starší 1 roku ode
!~ kterému je srovnání provedeno.

Jako vstupní informace byly použity informace získané na základě uskutečnění
realitní kanceláří, průzkumu trhu, vyhodnocením údajů z denního i odborného

vývěsek realitních kanceláří, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci
)stí a odhadci působící v daném regionu.

Y 2ávěrem tohoto šetření je odhadovaná obvyklá cena nájemného se zohledněním
l~ne situace na trhu a je dána kollj(rétním vztahem nabídky a poptávky. Při stanovení
~1ého nájemného jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané
pitosti, které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou

~dujici měrou ovlivnit hodnotu nájemného. Největší důraz je přitom kladen na současný
~ab~dky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní

hr~cenaza1mL
~f tržní výše nájmu z obvyklé ceny

nájemné za 1 m2 za rok
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vlivy, tj. umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, možnosti využití,
stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní prostředí, atd.

j~emky či jejich částí p.č. 783/1, 783/13, 783/17, 783/19, 783/21, 783/24, 783/25,
783/27, 783/28 a 1352/41 - vše ostatní plocha, k.ú. Blansko, obec Blansko, okres
Blansko, LV Č. 10001.
Srovnávací hodnota nájemného Minimálně 144,- Kč/m2/rok
Hodnota simulovaného nájemného 360,- Kč/m2/rok
Výsledné obvyklé nájemné 360,- Kč/m2/rok
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6. REKAPITULACE

Pro potřeby tohoto ocenění je nutno počítat S určitým rizikem. Výše uvedené ceny
počítají S tím, že prodávající bude jednat v optimálních podmínkách trhu. Dalším negativním
aspektem je skutečnost, že výše uvedené ceny jsou realizovatelné v současných podmínkách
trhu. Na základě provedených analýz, za předpokladu dodržení určitých bezpečnostních
podmínek a s ohledem na výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že obvyklá cena
oceňovaných nemovitých věcí se blíží k výše uvedené srovnávací hodnotě, neboť ta
nejvěrněji vystihuje situaci na trhu.

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím k místním podmínkám
nemovitých věcí odhadujeme obvyklou cenu a obvyklé nájemné předmětných
nemovitých věcí - pozemků či jejich částí p.č. 783/1, 783/13, 783/17, 783/19, 783/21,
783/24, 783/25, 783/27, 783/28 a 1352/41 - vše ostatní plocha, k.ú. Blansko, obec Blansko,
okres Blansko, LV Č. 10001 ve výši:

3 600,- Kč1m2
360,- Kč/m2/rok

Zhotovitel posudku prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast
~o~jiný zájem související s předmětem ocenění ani není majetkově či personálně propojen

elem či obviněnými v posuzovaném případu. Neexistují tedy žádné důvody, které
mdhly zpochybnit nezávislost nebo objektivitu zhotovitele posudku.

tacovatelé posudku:
~ arch. Vladimír Erben, Ing. František Kocourek, Ing. Vítězslav Lužný

~oba oprávněná podávat vysvětlení:
~ arch. Vladimír Erben, Ing. František Kocourek

Zn

Ing~rantišek Kocourek
jednatel

Obvyklá cena pozemků
Obvyklé nájemné pozemků

~Fi~osfějově, dne 30. 5. 2019
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7. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení ~21, odst.3 zákona

číslo 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ust.~6 odst.1 vyhlášky č.37/1967 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pod. č.j.: 155/2000-Zn ke dni 18.8.2000 do prvního oddílu seznamu
ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika pro ceny a odhady
nemovitostí, věcí movitých, motorových vozidel, strojů a zařízení, podniků, cenných papírů,
Oceňování podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech, pohledávek a investic.

nalecký a oceňovací ústav s.r.o.
znalecký ústav
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel.:
fax:
e-mail:
www.z
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