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CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ     objednatel : 
Ing. František Průša       INSOLVENCIA GROUP s.r.o. 

VÍTA NEJEDLÉHO 632        17. listopadu 237 - Dům služeb  
537 01 Chrudim                   530 02 P A R D U B I C E  
604 635 555, frantisek.prusa@seznam.cz       
    
 
Odhad tržní hodnoty nemovitých věcí pro potřeby objednatele.  
Ocenění je stanoveno ke dni  1.11.2016. 
 

Předmět ocenění: 

 - jednotka č. 554/11 o velikosti 2+1 v domě čp. 554 v části obce Bílé Předměstí , na pozemku 
ozn. jako stavební parcela p.č. 1915, ul. Bubeníkova,  

- spoluvlastnický podíl ve výši 668/10000 na společných částech domu čp. 554 v  části obce Bílé 
Předměstí, na pozemku ozn. jako stavební parcela p.č. 1915, ul. Bubeníkova ,  

- spoluvlastnický podíl ve výši 668/10000 na pozemku ozn. jako stavební parcela p.č. 1915,  
vše v katastrálním území  Pardubice. 

Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 66988 a č. 66595 v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrálního pracoviště Pardubice pro obec a 
katastrální území Pardubice. 

 
Poloha:  

Předmětná nemovitá věc se nachází v obci Pardubice, v centrální části obce. V blízkosti se nachází 
mimo jiné severně Katastrální úřad, západně Krajský úřad, Okresní a Krajský soud, východně 
supermarket „Kubík“ či magistrát města Pardubice. Cca 50m jižně jsou Bubeníkovy sady, 
v docházkové vzdálenosti je též sokolovna a plavecký areál. Okolní zástavbu tvoří převážně 
rezidenční stavby – bytové domy. Zastávka MHD je ve vzdálenosti 100m, mateřská a základní 
škola je východně cca 500m.  
 
Popis nemovité věci :  

Byt o velikosti 2+1, o ploše 64,6 m2 se nachází ve 4.NP zděného  bytového domu se 4 nadzemními 
podlažími a jedním podzemním podlažím. Dům má všechna nadzemní podlaží obytná (dva či tři 
byty na patře), podzemní podlaží je technické, částečná modernizace domu (rekonstrukce) 
proběhla v letech 2001 až 2006. Byt byl dispozičně několikrát přestavěn, ke dni ocenění byla 
chodba zrušena a vstup do bytu je přímo do kuchyně. Dispozice  bytu neodpovídá současným 
požadavkům na bydlení (vstup na WC přímo z kuchyně, průchozí místnosti apod). V kuchyni 
kuchyňská linka s dřezem  a plyn. sporákem bez digestoře. V koupelně je vana, umyvadlo, 
plynové lokální topidlo, ohřev TUV - karmou. Obytné místnosti jsou vytápěny topidly WAV, 
podlahy dřevěné v kuchyni plovoucí na dlažbě, koupelna a WC má dlažbu. Světlá výška místností 
je 3,3 m, k bytu náleží lodžie přístupná přímo z kuchyně, orientace místností je na jih jen ložnice 
na sever. Okna jsou všude dřevěná špaletová, byt v průměrném technickém stavu.  

Dispozice:  

kuchyň (16,1 m2), ob. pokoj ( 19,7 m2), pokoj (20,5 m2), koupelna (4,8 m2), samostatné WC (1,5 
m2), komora (1,7 m2), lodžie (3,8 m2).  
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Příslušenství domu :  
- oplocený dvorek ve vnitrobloku s altánkem (po rekonstrukci)  
 
Faktory negativně ovlivňující cenu jsou: 
- poloha ložnice  (okna do  frekventovaná ulice Bubeníkova)  
- umístění bytu (4. NP bez výtahu ) 
- dispozice bytu (průchozí místnosti, chybějící zádveří – chodba) 
- lokální vytápění bytu (WAV) 
- vysoké stropy   
- v okolí romská komunita  
- špatné parkovací možnosti  
Faktory pozitivně ovlivňující cenu jsou: 
-  blízkost centra města 
-  zděný bytový dům  
-  přiléhající vnitroblok – zahrada  
- společné prostory udržované (kamerový systém) 
- lodžie  
- orientace převážně na jih  
  

   
Cena obvyklá celkem:  1.750.000,-Kč 

 
Obvyklou cenou se pro účely příslušného 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. 
Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, 
které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Na této zásadě je 
vypracován tento názor na obvyklou cenu.  
 
Vycházeli jsme ze skutečností zjištěných při místním šetření ze dne 2.11.2016 a z podkladů a 
informací předaných objednavatelem. Cena je stanovena ke dni 2.11.2016 a může se lišit od ceny 
sjednané.  
 
Toto vyjádření má informativní charakter. 
                                                                              
V Chrudimi dne 7.11.2016         
 
  
 Ing. František Průša  
 
Přílohy: 
 

1.) výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví č. 66998 pro k.ú. Pardubice 
2.)   fotodokumentace   
3.)   půdorys bytu   
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FOTODOKUMENTACE – exteriér 

 

 

pohled severní 

 

vnitroblok 
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FOTODOKUMENTACE – interiér  

 

  

samostatné WC koupelna 

  

lodžie kuchyně 

  

ob. pokoj ložnice + šatna 
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