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CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ   objednatel: 

Ing. František Průša     JUDr. Danuše Polláková Staňková 

Západní č.p. 187      insolvenční správce manželů Jaklových 
538 22 Slatiňany – Škrovád                 Jindřišská 1441 

604 635 555, frantisek.prusa@seznam.cz     530 02 Pardubice   

 

Odborné vyjádření  
k ceně obvyklé nemovitých věci pro účely objednatele ve věci insolvenčního řízení: 

- KSHK 45 INS- 6356/2015.  

- JUDr. Danuše Polláková Staňková  

Ocenění je stanoveno ke dni 9.4. 2020. 

 

 

Předmět ocenění: 

Řadová garáž   
- pozemek označený jako stp.č. 535, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž  

- ideální 1/11 pozemku označeného jako p.p.č. 878/4  

vše v katastrálním území Velká Ves u Broumova. Uvedené nemovité věci jsou zapsány na LV č. 

2012 a č. 1835 pro katastrální území Velká Ves u Broumova, obec Broumov u Katastrálního 

úřadu pro Královohradecký, Katastrálního pracoviště Náchod.  

 

Poloha:  

Oceňované nemovité věci se nachází se v obci Broumov a to v její okrajové části (východní),  

v místní části Velká Ves. Vzdálenost od centra obce je cca 600 m západním směrem, v okolí se 

nachází jak výrobní objekty, tak rezidenční stavby. Jižní stranu lemuje ulice Husova, východní 

ulice Osvobození, ostatními stranami navazují na stávající zástavbu.  

V obci je komplexní občanská vybavenost, nádraží BUS a ČD. V bezprostřední blízkosti se však 

nachází jen omezená občanská vybavenost.  

Popis:  

Garáž je řadová vnitřní v bloku pěti garáží, pravděpodobně betonová samonosná skořepina, bez 

funkční izolace proti zemní vlhkosti, postavená na zpevněné ploše.  Na jižní straně odvětrání 

dvěma průduchy, strop betonový, střecha plochá se živičnou krytinou, klempířské prvky – 

oplechování z pozinkovaného plechu. Dešťová voda svedena na terén, vjezdová vrata ze severní 

strany plechová dvoukřídlová. Před garáží zpevněná asfaltová plocha s odvodněním, zhoršený 

technický stav.   

pozemek ozn. jako stp.č. 535 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 18m2, po celé své ploše  

zastavěn stavbou – garáží. 

pozemek ozn. jako p.p.č. 878/4 (ostatní plocha – manipulační plocha) o velikosti 663 m2, rovinatý, 

neoplocený, venkovními úpravami jsou zejména: zpevněné plochy (asfalt, beton), oplocení včetně 

vrat, inženýrské sítě  

Faktory negativně ovlivňující cenu jsou: 

- technický stav 

- poloha v obci (okrajová východní část)  

- velikost vjezdových vrat  

- problémové obyvatelstvo v okolí  

Faktory pozitivně ovlivňující cenu jsou: 

-  malá nabídka v obci  

-  zpevněná plocha před garáží    

mailto:604%20635%20555


2 
 

 



3 
 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 



6 
 

 


