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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 7020-1563/2018 

 

Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ondřej Mareš LL.M. 
Exekutorský úřad Litoměřice 
Masarykova 679/33 
41201 Litoměřice 

 

Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí za 
účelem exekučního řízení. 

 

Adresa předmětu ocenění: Pozemek leží na adrese Drahov, Drahov, okres 
Tábor 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

28.09.2018 

 

Zpracováno ke dni: 28.09.2018 
 

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

 

Znalecký posudek obsahuje 11 stran textu včetně titulního listu a 10 stran příloh. 
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 28.09.2018 
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A. NÁLEZ 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu výše ½, pozemků parc. č. 3161, 3162, 
3163, 3164, 3165 nacházejících se v obci Drahov, okres Tábor, katastrální území 
Drahov za účelem exekučního řízení. 

2. Základní informace 

Název předmětu 
ocenění: 

Pozemek parc. č. 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, katastrální 
území Drahov 

Adresa předmětu 
ocenění: 

Drahov, Drahov, okres Tábor 

Kraj: Jihočeský kraj 

Okres: Tábor 

Obec: Drahov 

Katastrální území: Drahov 

3. Prohlídka 

Byla provedena obhlídka pozemků dne 28.09.2018. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Zdroje pro vypracování posudku: výpis z katastru nemovitostí, výpis z elektronické 
verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, povodňová mapa, informace 
realitních kanceláří, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní 
plán obce Drahov, technické řešení systému INEM, LV 114. 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

Podíl ½: Klimeš Karel, Pražského povstání 2302, 39003 Tábor 

Podíl ½: Klimešová Alena, 2451 North Rainbow - Blvd. Suite 2129, NV 89108 Las 
Vegas, Spojené státy 

Nemovitosti: 

Pozemek parc. č. 3161, 3162, 3163, 3164, 3165 nacházející se v obci Drahov, okres 
Tábor, katastrální území Drahov. 

6. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 
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7. Celkový popis nemovitosti 

Oceňované pozemky jsou dle KN evidovány jako trvalý travní porost (parc. č. 3161, 
3162, 3163) a orná půda (parc. č. 3164, 3165). Celková rozloha pozemků činí 18 475 
m2. 

Dle platného územního plánu obce Drahov je na zkoumané pozemky nahlíženo 
následovně: 
Pozemek parc. č. 3161, 3162, plochy zemědělské, minimální část plochy smíšené 
nezastavěného území, pozemky jsou součástí záplavového území Q100, nevýhradní 
evidované ložisko nerostných surovin. 
Pozemek parc. č. 3163, plochy zemědělské, vzdálenost 50 m od okraje lesa, přes 
pozemek prochází vedení vodovodu, je dotčen ochranným pásmem silnice. 
Pozemek parc. č. 3164, plochy zemědělské, vzdálenost 50 m od okraje lesa. 
Pozemek parc. č. 3165, plochy zemědělské. 

Na pozemku parc. č. 3161, 3162 se nachází minimum porostu - doprovodný porost 
vodního toku - neudržovaná zeleň. Všechny pozemky nejsou spolu sousedící, vyjma 
parcel č. 3163, 3164. Pozemky jsou rovinaté, nejsou oplocené a nenachází se na nich 
žádné stavby. Jedná se o zemědělské pozemky, které jsou součástí větších 
zemědělských celků / půdních bloků. Nacházejí se východně a jihozápadně od 
zastavěného území obce Drahov. 

Parcela č. 3162, 3163 je zatížena věcným břemenem chůze a jízdy. Parcela č. 3163, je 
dále zatížena věcným břemenem vedení vodovodního potrubí a trpění jízdy a chůze 
v manipulačním pruhu za účelem oprav, údržby a revize vodovodního zařízení. 
Vzhledem k charakteru oceňovaných pozemků nepředpokládáme výrazný vliv věcných 
břemen na cenu obvyklou nemovitosti jako celku. 

Řešení přístupu na pozemky: Parcela č. 3161 sousedí s obecní nezpevněnou 
komunikací, parc. č. 3162 a 3163 – zřízena věcná břemena chůze a jízdy ve prospěch 
oceňovaných nemovitostí, parc. č. 3163 sousedí dále se silnicí ve vlastnictví 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice. Parcela č. 3164 je s parcelou č 3163 sousedící. Přístup na parcelu č. 3165 je 
řešen přes parcelu č. 3245 (dle nového návrhu ÚP - návrh místní komunikace), k níž 
náleží spoluvlastnický podíl výše 1/180 panu Karlu Klimešovi, Pražského povstání 
2302, 39003 Tábor. 

Dostupnost obchodů v obci Drahov je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol 
není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z 
hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V obci se nenachází žádná vybavenost z 
hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu 
kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost 
dojezdu. V obci je zastávka autobusových spojů a možnosti parkování v blízkosti 
pozemků jsou nepříznivé. 

Dle KN je v jiných zápisech evidován exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení 
exekuce - Klimeš Karel. 

Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond. 

Oceňované pozemky se nacházejí v chráněné krajinné oblasti II.-IV. zóny. 

Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl výše ½ ve vlastnictví pana Karla Klimeše 
Pražského povstání 2302, 39003 Tábor. 
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8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 28.09.2018 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. 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, katastrální území Drahov 

Pozemek v katastrálním území Drahov, obec Drahov 
  

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

K4 - 
inženýrské 

sítě 
K5 - další vlastnosti 

  

Oceňovaný 
objekt 

Drahov, Drahov, 
okres Tábor 

celkem 
plocha 

18475 m
2 

TTP, orná půda, plochy 
zemědělské, minimální 
část plochy smíšené 
nezastavěného území 

bez IS 

parcely spolu nesousedící, část záplavové 
území Q 100, CHKO II. – IV. zóna, 
ocenění podílu ½, přes část vedení 
vodovodu, věcné břemeno vedení, věcné 
břemeno chůze a jízdy, OP silnice, 
nevýhradní evidované ložisko nerostných 
surovin 

  

1 Val, okres Tábor 
plocha 

2173 m
2 

zemědělská půda bez IS CHKO Třeboňsko, jedna parcela 

2 
Veselí nad 
Lužnicí, okres 
Tábor 

plocha 

33379 m
2 

zemědělská půda bez IS parcely spolu nesousedící 

3 
Dolní Bukovsko / 
Hartmanice okres 
České Budějovice 

plocha 

21970 m
2 

zemědělská půda bez IS parcely spolu nesousedící 

4 Mažice, okres 
Tábor 

plocha 

3878 m
2 

zemědělská půda bez IS jedna parcela 

5 
Ponědraž / Záblatí 
/ Lhota u Dynína 
okres Jindřichův 
Hradec 

plocha 

26455 m
2 

zemědělská půda bez IS parcely spolu nesousedící 
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č 

Cena 
požadovan

á resp. 
zaplacená 

za 1 m
2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

K1 - 
polo
ha 

K2 - 
veliko

st 

K3 - 
účel 
užití 

K4 - 
inženýr
ské sítě 

K5 - 
další 

vlastno
sti 

K6 - 
úvaha 
odhadc

e 

K1 x. x 
K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 
1 25,03 Kč Nepoužit 25,03 Kč 1.00 1.16 1.00 1.00 1.01 1.03 1.2067 20,75 Kč 
2 23,97 Kč Nepoužit 23,97 Kč 1.03 0.85 1.00 1.00 1.01 1.00 0.8843 27,10 Kč 
3 14,09 Kč Nepoužit 14,09 Kč 1.00 0.97 1.00 1.00 1.01 1.00 0.9797 14,38 Kč 
4 21,14 Kč 0.9 19,03 Kč 1.00 1.15 1.00 1.00 1.01 1.03 1.1963 15,91 Kč 
5 26,46 Kč 0.9 23,81 Kč 0.98 0.92 1.00 1.00 1.01 1.00 0.9106 26,15 Kč 
    
Celkem průměr 20,86 Kč 
Minimum 14,38 Kč 
Maximum 27,10 Kč 
Směrodatná odchylka - s 5,78 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 15,08 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 26,64 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. 
Případné rozdíly jsou upraveny koeficienty. 

 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

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

20,86 Kč/m2 

* 

______________18.475 m2 

= 385.343 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

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

Pozemek v katastrálním území Drahov, obec Drahov 
  

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

K4 - 
inženýrské 

sítě 
K5 - další vlastnosti 

  

Oceňovaný 
objekt 

Drahov, Drahov, 
okres Tábor 

celkem 
plocha 

18475 m
2 

TTP, orná půda, plochy 
zemědělské, minimální 
část plochy smíšené 
nezastavěného území 

bez IS 

parcely spolu nesousedící, část záplavové 
území Q 100, CHKO II. – IV. zóna, 
ocenění podílu ½, přes část vedení 
vodovodu, věcné břemeno vedení, věcné 
břemeno chůze a jízdy, OP silnice, 
nevýhradní evidované ložisko nerostných 
surovin 

  

1 Val, okres Tábor 
plocha 

2173 m
2 

zemědělská půda bez IS CHKO Třeboňsko, jedna parcela 

2 
Veselí nad 
Lužnicí, okres 
Tábor 

plocha 

33379 m
2 

zemědělská půda bez IS parcely spolu nesousedící 

3 
Dolní Bukovsko / 
Hartmanice okres 
České Budějovice 

plocha 

21970 m
2 

zemědělská půda bez IS parcely spolu nesousedící 

4 Mažice, okres 
Tábor 

plocha 

3878 m
2 

zemědělská půda bez IS jedna parcela 

5 
Ponědraž / Záblatí 
/ Lhota u Dynína 
okres Jindřichův 
Hradec 

plocha 

26455 m
2 

zemědělská půda bez IS parcely spolu nesousedící 

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 25,03 - 25,03 
2 23,97 - 23,97 
3 14,09 - 14,09 
4 21,14 0,90 19,03 
5 26,46 0,90 23,81 
  
Maximální hodnota 25,03 (případ č.1) 
Minimální hodnota 14,09 (případ č.3) 
Relace min vs. max hodnoty 1,7764 OK 
Aritmetický průměr 21,19  
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II. a) Výpočet dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 

Pozemek v katastrálním území Drahov, obec Drahov 
  

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

K4 - 
inženýrské 

sítě 
K5 - další vlastnosti Váha 

srovnání 

  

Oceňovaný 
objekt 

Drahov, 
Drahov, okres 
Tábor 

celkem 
plocha 

18475 m
2 

TTP, orná půda, 
plochy zemědělské, 
minimální část plochy 
smíšené 
nezastavěného území 

bez IS 

parcely spolu nesousedící, část 
záplavové území Q 100, CHKO II. 
– IV. zóna, ocenění podílu ½, přes 
část vedení vodovodu, věcné 
břemeno vedení, věcné břemeno 
chůze a jízdy, OP silnice, 
nevýhradní evidované ložisko 
nerostných surovin 

X 

  

1 Val, okres 
Tábor 

plocha 

2173 m
2 

zemědělská půda bez IS CHKO Třeboňsko, jedna parcela 2 

2 
Veselí nad 
Lužnicí, okres 
Tábor 

plocha 

33379 m
2 

zemědělská půda bez IS parcely spolu nesousedící 2 

3 
Dolní Bukovsko 
/ Hartmanice 
okres České 
Budějovice 

plocha 

21970 m
2 

zemědělská půda bez IS parcely spolu nesousedící 3 

4 Mažice, okres 
Tábor 

plocha 

3878 m
2 

zemědělská půda bez IS jedna parcela 2 

5 

Ponědraž / 
Záblatí / Lhota u 
Dynína okres 
Jindřichův 
Hradec 

plocha 

26455 m
2 

zemědělská půda bez IS parcely spolu nesousedící 3 

Výpočet základní ceny 

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

1 25,03 - 25,03 2 50,06 
2 23,97 - 23,97 2 47,94 
3 14,09 - 14,09 3 42,27 
4 21,14 0,90 19,03 2 38,06 
5 26,46 0,90 23,81 3 71,43 
  
  
Mezisoučet 12 249,76 
Celkem  20,81 

Základní cena: 20,81 Kč/m2 

Úprava ceny dle čl. 5 odst. 4 a 5: 

20,81 * 0,9880 = 20,56 Kč/m2 

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

20,56 Kč/m2 

______________* 18.475 m2 

= 379.846,00 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

380.000,-- 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 25 - 25,03 
2 24 - 23,97 
3 14 - 14,09 
4 21 0,90 19,03 
5 26 0,90 23,81 
  
  
Střední hodnota 21,19 
Medián 23,81 
Rozdíl max-min 10,94 
Minimum 14,09 
Maximum 25,03 

Rozdělení četnosti 

Třídy Četnost Pravděpodobnost 
14 až 17 1 0.2 
17 až 20 1 0.2 
20 až 22 0 0 
22 až 25 3 0.6 

 

 

Výsledná cena dle metodiky MFČR je stanovena v rozsahu: 

od 22,30 Kč/m2do 25,03 Kč/m2 

______________* 18.475 m2 

od 411.992,50 Kč do 462.429,25 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

od 412.000,-- Kč do 462.000,-- Kč 
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Úprava cen spoluvlastnickým podílem 

Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl výše ½. Z tohoto důvodu je nutno 
stanovenou obvyklou cenu redukovat o přiměřenou srážku, zohledňující nižší tržní 
atraktivitu spoluvlastnických podílů na trhu s nemovitostmi. Redukci, která dostatečně 
zohlední výše popisovaný fakt, volíme ve výši 20%. 

Metoda Výsledek Redukce -20% 
Úprava ceny 

spoluvlastnickým 
podílem 1/2 

Výsledek dle 
srovnávací metody 

385 000,- Kč 308 000,- Kč 154 000,- Kč 

Výsledek dle 
metodiky ÚZSVM 

380 000,- Kč 304 000,- Kč 152 000,- Kč 

Výsledek dle 
metodiky MFČR 

412 000,- Kč až 462 000,- Kč 
329 600,- Kč až 369 600,- 

Kč 
164 800,- Kč až 184 800,- 

Kč 
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C. REKAPITULACE 

I. Výsledek dle srovnávací metody 

154 000,- Kč 

II. a) Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

152 000,- Kč 

II. b) Výsledek dle metodiky MFČR 

od 164 800,- Kč do 184 800,- Kč 

 

Závěr: 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám 
polohy nemovitostí stanovujeme obvyklou cenu spoluvlastnického podílu výše ½, 
pozemků parc. č. 3161, 3162, 3163, 3164, 3165 nacházejících se v obci Drahov, okres 
Tábor, katastrální území Drahov, kraj Jihočeský, ke dni ocenění 28.9.2018 na: 

154 000,- Kč 
Slovy: Jednostopadesátčtyřitisíc Kč 

Vypracoval: 

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

V Praze, dne 28.09.2018 

 

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 7020-1563/2018 znaleckého 
deníku. 
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E. PŘÍLOHY 

LV 114 
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Výřez z katastrální mapy + ortofotomapa 

 
Parc. č. 3161, 3162 

 
Parc. č. 3163, 3164 

 
Parc. č. 3165 
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Výřez z územního plánu 
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Náhled na pozemek 

 
(zdroj: www.smapy.cz) 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 2173 m
2
, Val, okres 

Tábor 

Celková cena:  54.400 Kč  

Adresa: Val, okres Tábor  

 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)) 

 Adresa   Val, okres Tábor   Provize   Neuvedeno  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 54 400 Kč   Plocha pozemku 
(m2)  

 2173  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 02.05.2018   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Číslo řízení   V-3189/2018   Zasíťovaný pozemek   Neuvedeno  
 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 2 173 m2 v jihočeské obci Val, která se nachází 
6 km jihovýchodně od Veselí nad Lužnicí, v kotlině Třeboňské pánve a je součástí 
CHKO Třeboňsko. Pozemek je dle katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost 
a je z větší části zahrnut v LPIS - možnost dotace. Pozemek je obhospodařován 
zemědělskou společností s nájemním vztahem. "Hospodařícím zemědělcům nabízíme 
zdarma kompletní poradenskou činnost při vyřízení dotace od PGRLF na nákup 
pozemků, což v praxi znamená v podstatě slevu ve výši cca 400 000,- Kč." Val u Veselí 
nad Lužnicí je též názvem katastrálního území. V případě zájmu nás neváhejte 
kontaktovat.    
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 33379 m
2
, Veselí nad 

Lužnicí, okres Tábor 

Celková cena:  800.000 Kč  

Adresa: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  

 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)) 

 Adresa   Veselí nad Lužnicí, okres Tábor   Provize   Neuvedeno  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 800 000 Kč   Plocha pozemku 
(m2)  

 33379  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 23.08.2018   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Číslo řízení   V-6230/2018   Zasíťovaný pozemek   Neuvedeno  
 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

Nabízíme k prodeji soubor pozemků v kat. území Veselí nad Lužnicí. Jedná se o 
zemědělské pozemky o velikosti téměř 3,5 ha. Jsou rozděleny do 7 větších celků. V 
současné době jsou v pronájmu a jsou obhospodařovány místním zemědělským 
podnikem. Více informací u makléře nabídky.        
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 21970 m
2
, Dolní 

Bukovsko / Hartmanice, okres České 
Budějovice 

Celková cena:  309.488 Kč  

Adresa: Dolní Bukovsko / Hartmanice, 
okres České Budějovice  

 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)) 

 Adresa   Dolní Bukovsko / Hartmanice, okres České 
Budějovice  

 Provize   Neuvedeno  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 309 488 Kč   Plocha pozemku 
(m2)  

 21970  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 03.07.2018   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Číslo řízení   V-9640   Zasíťovaný pozemek   Neuvedeno  
 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

Exkluzivně nabízíme k prodeji zemědělskou půdu o celkové výměře 21.970 m2. 
Vedeno jako orná půda (15.146 m2) a trvalý travní porost (6.198 m2). Pozemky se 
nacházejí v katastrálním území Horní Bukovsko, LV 15, p.č. 1145/52, 1207/5, 1208/4, 
1208/6, 1274/5 a Hartmanice u Žimutic, LV 383, p.č. 332/84, 333/40, 343/19, 343/23, 
361/10, 361/14, 362/8, 362/24, 362/28, 363/36, 454/5, 454/8. Fotografie jsou pouze 
ilustrativní.    
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 3878 m
2
, Mažice, 

okres Tábor 

Celková cena:  82.000 Kč  

Adresa: Mažice, okres Tábor  

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

   

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

 Adresa   Mažice, okres Tábor   Plocha pozemku 
(m2)  

 3878  

 Cena   82 000 Kč   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Zasíťovaný pozemek   Neuvedeno  
 Provize   Neuvedeno   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

Prodáme dobře přístupnou parcelu kvalitní orné půdy na Táborsku. Jedná se o pozemek 
p.č. 454/6 v k.ú. Mažice. Aktuálně propachtováno, pacht vypovězen.    
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 26455 m
2
, Ponědraž / 

Záblatí / Lhota u Dynína, okres 
Jindřichův Hradec 

Celková cena:  700.000 Kč  

Adresa: Ponědraž / Záblatí / Lhota u 
Dynína, okres Jindřichův Hradec  

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

   

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

 Adresa   Ponědraž / Záblatí / Lhota u Dynína, okres 
Jindřichův Hradec  

 Plocha pozemku 
(m2)  

 26455  

 Cena   700 000 Kč   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Zasíťovaný pozemek   Neuvedeno  
 Provize   Neuvedeno   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky o celkové výměře 26 455m2, které jsou 
situovány v katastrálních územích obcí Ponědraž, Záblatí a Lhůta u Dynína. Obce se 
nachází v těsných sousedstvích svých katastrálních území cca 18 km severovýchodně 
od Českých Budějovic. Pozemky jsou rovinné, neoplocené a nelze je využít jako 
stavební. Tito pozemky jsou přístupné nezpevněných komunikací. Pozemky lze koupit 
pouze jako celek. Pozemek č.1 k.ú. Ponědraž 3 637m2 orná půda Pozemek č.2 k.ú. 
Záblatí 2 707m2 trvalý travní porost Pozemek č.3 k.ú. Záblatí 287m2 ostatní plocha 
Pozemek č.4 k.ú.Lhota u Dynína 5 037m2 orná půda Pozemek č.5 k.ú. Lhota u Dynína 
14 787m2 orná půda Pokud jste si nevybrali z uveřejněné nabídky, zadejte nám prosím 
Vaši poptávku a my se pokusíme najít odpovídající nemovitost.    



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 116314238-28769-190226114415, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.
 
Vstup v listinné podobě se skládá z 21 listů (stránek textu).
 
Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku
 

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: 
 
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. dne 26.02.2019
 

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

116314238-28769-190226114415
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