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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 8993-1457/2019 

 

Objednatel znaleckého posudku: Kotaba a spol.  
Ing. Jiří Kotaba, 
Dr. Šmerala 1458/5, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava 

 

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

 

Adresa předmětu ocenění: Čakovice, Hrdinova 274/11, Praha, okres Hlavní 
město Praha 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

27.06.2019 

 

Zpracováno ke dni: 27.06.2019 
 

Zhotovitel: XP invest, s. r. o. 
Ing. LANG Milan, Martin Málek 
Mánesova 1374/53 
120 00 Praha 2 

 

Znalecký posudek obsahuje 9 stran textu včetně titulního listu a 12 stran příloh. 
Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 09.07.2019 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny podílu 2/9 rodinného domu v ulici Hrdinova 274/11, vč. 
příslušenství a pozemku parc. č. 579 a 580 v obci Praha, okres Hlavní město Praha pro 
potřeby insolvenčního řízení. 

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Rodinný dům v ulici Hrdinova 274/11, obec Praha 

Adresa předmětu ocenění: Čakovice, Praha, okres Hlavní město Praha 

Kraj: Hlavní město Praha 

Okres: Hlavní město Praha 

Obec: Praha 

Ulice: Hrdinova 274/11 

Katastrální území: Čakovice 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 27.06.2019. 
Prohlídka byla provedena za přítomnosti: Vomáčková Klára (rozená Makušová). 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Pro vypracování posudku byly použity tyto zdroje: informace zjištěné při prohlídce, 
výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, technické 
řešení systému INEM 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

Fuka Martin Ing., Růžová 947/8, Nové Město, 11000 Praha 1, podíl 5/18 
Makušev Igor, Hrdinova 274/11, Čakovice, 19600 Praha 9, podíl 2/9 
Makušev Pavel, Moskevská 52/24, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec, podíl 1/6, 
Makušev Petr, V Polích 215, 53002 Srnojedy, podíl 1/9 
Vomáčková Klára, Hrdinova 274/11, Čakovice, 19600 Praha 9, podíl 2/9 

 
Nemovitosti: 

Rodinný dům v ulici Hrdinova 274/11, vč. příslušenství a pozemku parc. č. 579 a 
580 v obci Praha, okres Hlavní město Praha. 

6. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 
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7. Celkový popis nemovitosti 

Oceňovaný rodinný dům je řadový objekt s jedním nadzemním podlažím. Dům nemá 
podsklepení, nachází se zde půda a disponuje z části vybudovaným obytným 
podkrovím. Podkrovní část tvoří jeden pokoj, který je od ostatního půdního prostoru 
oddělen zděnými stěnami. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl 
objekt postaven kolem roku 1970.  

Základy jsou železobetonové izolované, konstrukce objektu je zděná, tloušťka stěn je 50 
cm a stropy jsou keramickobetonové. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena 
pálenou taškou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové 
a zateplení pláště není provedeno. 

Dispozičně je dům řešen jako 4+1. V domě se nachází pokoj o výměře 21,93 m2, pokoj 
o výměře 12,15 m2, pokoj v podkrovní části o výměře 21,84 m2, kuchyně o výměře 6,21 
m2, koupelna o výměře 2,85 m2, předsíň o výměře 8,16 m2, zádveří o výměře 2,21 m2, 
půda o výměře 38,00 m2. Podlahová plocha činí 75,35 m2. Podlahová plocha vč. 
příslušenství činí 113,35 m2. 

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována dřevěná okna s dvojsklem, 
příslušenství oken chybí. Orientace obytných prostor je na sever, jih, západ. V koupelně 
se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Obě 
místnosti jsou ve značně dezolátním stavu, jak ilustrují přiložené fotografie (chybějící 
omítky, keramické dlaždice, svépomocí opravená elektroinstalace). V domě jsou 
použity dřevěné plné interiérové dveře, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou 
dřevěné. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. V domě 
je použita tato osvětlovací technika: lustry, směrové lampy. 

Obytné místnosti mají na podlaze lino, v kuchyni je na podlaze lino, v koupelně je 
položen koberec a v chodbě je na podlaze lino. V ostatních místnostech je lino. 

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť 
elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, odpadní vody jsou svedeny do 
kanalizace a rozvod zemního plynu je připojen. Dům je vytápěn ústředně pomocí 
plynového kotle a topná tělesa jsou závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen bojlerem. 

Stěny vykazují známky poškození (poškozená vnitřní i vnější omítka), střecha vykazuje 
známky poškození, okna domu jsou zastaralá, podlahy vykazují známky poškození, 
vybavení je poškozeno a rozvody v domě jsou zastaralé (původní elektroinstalace v Al). 
Rodinný dům je před rekonstrukcí. 

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a vzrostlé stromy, pozemek je 
oplocen zděným plotem. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový 
přístup po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. 
Součástí jsou tyto venkovní stavby: garáž (3,6m x 5,5m) a kolna (2,5m x 5,5m). 

Dům je postaven na východním okraji města Prahy, v části Čakovice, charakter okolí 
odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je úplná - 
vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní 
soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a je zde 
kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z 
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hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v místě je pobočka České 
pošty. 

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové 
vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu 
záplav. 

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve 
vzdálenosti dojezdové. 

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí 
domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. 

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

 

Tabulkový popis 

Popis rodinného domu 

Typ rodinného domu řadový objekt 

Počet nadzemních podlaží 1 

Podsklepení ne 

Podkroví ano 

Půda ano 

Dům byl postaven kolem 
roku  1970 

Zdroj informace o době 
výstavby na základě sdělení přítomné osoby 

Rozsah rekonstrukce domu  

Základy železobetonové izolované 

Konstrukce zděná 

Stropy keramickobetonové 

Tloušťka stěn 50 cm 

Střecha sedlová 

Krytina střechy pálená taška 

Klempířské prvky plechové 

Vnější omítky vápenocementové 

Vnitřní omítky vápenocementové 

Typ oken v domě dřevěná s dvojsklem 

Orientace oken obytných 
místností sever, jih, západ 

Koupelna(y) klasická vana, umyvadlo 

Toaleta(y) klasická toaleta 

Vstupní dveře dřevěné 
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Typ zárubní ocelové 

Vnitřní dveře dřevěné plné 

Osvětlovací technika lustry, směrové lampy 

Kuchyně kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů 

Dispozice RD 4+1 

Popis místností a rozměry v 
m2 

Pokoj Pokoj 21,93 m
2 

Pokoj Pokoj 12,15 m
2 

Pokoj v podkroví Pokoj 21,84 m
2 

Kuchyně Kuchyně 6,21 m
2 

Koupelna, WC Koupelna 2,85 m
2 

Ostatní prostory Předsíň 8,16 m
2 

Ostatní prostory Zádveří 2,21 m
2 

Podlahová plocha 75,35 m
2 

Příslušenství Půda 38,00 m
2 

Podlahová plocha vč. příslušenství 113,35 m
2 

 

Elektřina 230V a 400V 

Vodovod vodovod 

Svod splašek veřejná kanalizace 

Plynovod ano 

Řešení vytápění v domě plynový kotel 

Topná tělesa závěsné radiátory 

Řešení ohřevu vody bojler 

Podlahy v domě 

místnosti: lino 
kuchyně: lino 
koupelna, WC: koberce 
chodba: lino 
ostatní: lino 

Popis stavu rodinného domu před rekonstrukcí 

Vady rodinného domu 

rozvody: zastaralý prvek 
vybavení: poškozený prvek 
podlahy: poškozený prvek 
okna: zastaralý prvek 
střecha: poškozený prvek 
zdivo: poškozený prvek 

Popis pozemku  

Trvalé porosty  okrasné dřeviny 

Venkovní stavby garáž (3,6m x 5,5m) a kolna (2,5m x 5,5m) 

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení zděný plot 

Přístupová cesta k objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí 
Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci východní okraj města Prahy 
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Vybavenost 

úplná vybavenost obchodními středisky i 
specializovanými obchody, v místě je kompletní soustava 
základních, středních i vysokých škol včetně 
specializovaných zařízení, v místě je kompletní 
vybavenost z hlediska kulturních zařízení, v místě je 
kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, 
kompletní soustava úřadů v blízkém okolí, v místě je 
pobočka České pošty 

Životní prostředí 
klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v 
podobě parků v docházkové vzdálenosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

Spojení a parkovací možnosti 
zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávky 
dálkových spojů v dojezdové vzdálenosti, dobré 
parkovací možnosti přímo u objektu 

Sousedé a kriminalita 
vztahy bezproblémové - vlastník je se sousedy v běžném 
kontaktu, v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou 
zde výjimečné 

Věcná břemena oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny 

Další informace  

8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 27.06.2019 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.  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

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. 

 

Rodinný dům v městské části Čakovice, obec Praha 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek 

K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Čakovice, Praha, okres Hlavní 
město Praha 

97.19 m
2
, 4+1, 

podsklepený: ne 
Před 
rekonstrukcí 401 m

2  

  

1 Karlovická, Praha, okres Hlavní 
město Praha 170 m

2
, Patrový Velmi dobrý 244 m

2  

2 Šeříková, Přezletice, okres Praha-
východ 97 m

2
, Patrový Velmi dobrý 542 m

2  

3 Bendlova, Praha, okres Hlavní 
město Praha 93 m

2
, Přízemní Dobrý 717 m

2  

4 Zárybská, Praha, okres Hlavní 
město Praha 150 m

2
, Patrový Dobrý 540 m

2  
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2
 

užitné 
plochy 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 
- 

stav 
K4 - 

pozemek 
K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 64.705,88 
Kč Nepoužit 64.705,88 

Kč 1.00 0.96 1.20 0.82 1.00 1.00 0.9446 68.500,83 Kč 

2 70.103,09 
Kč 0.95 66.597,94 

Kč 1.00 1.00 1.20 1.12 0.97 1.00 1.3037 51.083,79 Kč 

3 55.913,98 
Kč 0.95 53.118,28 

Kč 1.00 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.2000 44.265,23 Kč 

4 68.866,67 
Kč Nepoužit 68.866,67 

Kč 1.20 0.85 1.08 1.12 1.00 1.00 1.2338 55.816,72 Kč 

    
Celkem průměr 54.916,65 Kč 
Minimum 44.265,23 Kč 
Maximum 68.500,83 Kč 
Směrodatná odchylka - s 10.222,26 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 44.694,39 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 65.138,91 Kč 
K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 
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 

54.916,65 Kč/m2 

* 

______________97,19 m2 

= 5.337.349 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

5.337.000,-- Kč 

 

Celková cena podílu 2/9 po zaokrouhlení: 

1.186.000,-- Kč 
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C. REKAPITULACE: 

Výsledek dle srovnávací metody 

1.186.000,-- Kč 

Oceňovaný rodinný dům je v původním stavu z roku 1970. Je neudržovaný, se svépomocně 
prováděnými opravami elektroinstalace a některých rozvodů vody a vytápění. Koupelna a WC 
jsou ve značně dezolátním stavu - chybějící omítky, keramické dlaždice, svépomocí 
opravená elektroinstalace. V podobném stavu je prostor kuchyně a samotná kuchyňská 
linka. Na druhou stranu, v podkroví se nachází pouze jeden pokoj, a celkový prostor je 
možno rozšířit a dispozičně změnit až na tři menší pokoje. Rodinný domek se nachází 
v klidné lokalitě, s příjemným zátiším tvořeným zahradou se vzrostlými stromy.  

Při stanovení výsledné hodnoty tvořilo hlavní hledisko nutnost kompletní rekonstrukce 
rodinného domu pro dosažení obvyklých standardů rodinného bydlení.  

 

ZÁVĚR: 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu 2/9 předmětné nemovitosti 
v daném místě a čase stanovena po zaokrouhlení a použití srážky 20 % 
zohledňující horší prodejnost minoritních spoluvlastnických podílů na 

950.000 Kč 

Slovy: Devětsetpadesáttisíc korun 

Vypracoval: 

V Praze, dne 09.07.2019 

XP invest, s. r. o., 
Ing. LANG Milan, Martin Málek 
Mánesova 1374/53 
120 00 Praha 2 

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 8993-1457/2019 znaleckého deníku. 
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E. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 170 m
2
, 

Karlovická č.p. 966/10, Praha, okres 
Hlavní město Praha 

Celková cena:  11.000.000 Kč  

Adresa: Karlovická, Praha, okres Hlavní 
město Praha  

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

   

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

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 11 000 000 Kč   Stav objektu   Velmi dobrý  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 20.03.2019   Zastavěná plocha 
(m2)  

 107  

 Číslo řízení   V-19618/2019   Plocha užitná   170  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Podlahová plocha   170  
 Typ domu   Patrový   Plocha přidruženého 

pozemku  
 244  

Slovní popis 

 Nabízíme na prodej útulný rodinný dům 6+kk s obytnou půdou, zahradou a garáží. 
Dům byl zkolaudován v r. 2004, užitná plocha 170 m2, pozemek 244 m2. V přízemí je 
světlý obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem a vstupem na terasu a do 
zahrady, dále je zde ložnice a koupelna se sprchovým koutem. Ložnice má samostatný 
vchod a je možné využít ke komerčním účelům. V horním patře jsou 3 ložnice, 1 
pracovna, 2 šatny/komory, prádelna/sušárna, velká koupelna s vanou a toaletou. Dům 



14 

nabízí velké množství úložného prostoru. Garáž je průchozí na zahradu a má vrata na 
dálkové ovládání, další parkovací místo na vlastním pozemku. Studna pro zalévání. 
Zahrada se nachází za domem a poskytuje příjemný prostor k relaxaci. Vybavení domu 
- žaluzie ve všech oknech, střešní okna Velux, kuchyňské spotřebiče Fagor a Elektrolux, 
protipožární dveře, plynový kotel Junkers. Nemovitost se nachází v klidné rezidenční 
lokalitě s dostatkem zeleně v okolí. Centrum města je snadno dostupné autobusem a 
následně metrem. Stanice metra C - Letňany je vzdálena 10 minut. Nedaleko se nachází 
nákupní a zabavní centrum Letňany. V těsné blízkosti vzniká nové golfové hřiště Twin 
Chapels.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 97 m
2
, Šeříková, 

Přezletice, okres Praha-východ 

Celková cena:  6.800.000 Kč  

Adresa: Šeříková, Přezletice, okres Praha-
východ  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Cena   6 800 000 Kč   Stav objektu   Velmi dobrý  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha užitná   97  
 Typ domu   Patrový   Plocha přidruženého 

pozemku  
 542  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 2    

Slovní popis 

 Dovoluji si Vám nabídnout k prodeji rodinný dům v Praze Přezletice. Dům je nová 
stavba, která je obklopena udržovanou zahradu, v krásném a klidném prostředí. O 
dispozicích 3+kk. V dobré dostupnosti je veškerá občanská vybavenost, školky, školy, 
hřiště, pošta, lékaři, velké sportovní a kulturní vyžití. Doporučuji prohlídku.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 93 m
2
, Bendlova, 

Praha, okres Hlavní město Praha 

Celková cena:  5.200.000 Kč  

Adresa: Bendlova, Praha, okres Hlavní 
město Praha  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Cena   5 200 000 Kč   Zastavěná plocha 
(m2)  

 188  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha užitná   93  
 Typ domu   Přízemní   Plocha přidruženého 

pozemku  
 717  

 Stav objektu   Dobrý    

Slovní popis 

 Nabízím vám k prodeji rodinný dům 2+1 na tichém místě v žádané lokalitě Praha 9, 
Miškovice, ulice Bendlova. V přízemí domu se nachází obývací pokoj, kuchyň, ložnice, 
koupelna s WC a chodba. Dům podsklepen, dále menší půda v dobrém stavu. Vytápění 
ústředním topením na plynový kotel, ohřev vody boilerem. Zaveden obecní vodovod, 
kanalizace, plynová přípojka a 220/380V. Dům v původním udržovaném stavu-
rekonstrukce nutná. K domu přiléhá zděná kůlna. Dále na pozemku studna. K domu 
rovinatá zahrada s pěknými vzrostlými stromy. Možnost vjezdu autem na pozemek. 
Lokalita skýtá dostatek soukromí ale zároveň je situována v dobré dosažitelnosti na 
stanici metra C Letňany 15 min. autobusem, který staví 3 minuty pěšky od domu. V 
pěší vzdálenosti jsou potraviny, restaurace, dětské hřiště a školka. OC Globus a vlakové 
nádraží 5 minut autem. V případě zájmu Vám zajistím financování formou úvěru. Volné 
ihned.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

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

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 150 m
2
, Zárybská 

č.p. 349/15, Praha, okres Hlavní město 
Praha 

Celková cena:  10.330.000 Kč  

Adresa: Zárybská, Praha, okres Hlavní 
město Praha  

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

   

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

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 10 330 000 Kč   Stav objektu   Dobrý  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 31.01.2019   Zastavěná plocha 
(m2)  

 91  

 Číslo řízení   V-12731/2019   Plocha užitná   150  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Podlahová plocha   150  
 Typ domu   Patrový   Plocha přidruženého 

pozemku  
 540  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 2    

Slovní popis 

 Exkluzivně nabízíme k prodeji RD v perfektní lokalitě u metra Prosek (3 min.chůze). 
Dům je po částečné rekonstrukci ( plastová okna a nové koupelny cca před 10lety). V 
přízemí se nachází prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvě samostatné 
ložnice, koupelna se sprchovým koutem, toaleta a vstupní chodba. V patře je byt 1 + 1, 
koupelna s vanou a toaleta. Dům je ze 2/3 podsklepený technickým suterénem a dílnou. 
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Vytápění je ústřední plynové. Jedná se o vícegenerační bydlení v klidné čtvrti s 
perfektní dostupností do centra Prahy a veškerou občanskou vybaveností.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

 


