
Znalecký posudek č. 4344/62/2021

O ceně obvyklé RD č.p. 506 na LV 896, který je součástí pozemku p.č. 803 - 311 m2 - zastavěná 
plocha a nádvoří, pozemku p.č. 803 - 311 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 804 - 112 
m2 - zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Pečky, okres Kolín.

Objednatel posudku: Lendress s.r.o.
Šimonova 1101/10  
163 00 Řepy, Praha 6

Účel posudku:                                                   stanovení ceny obvyklé

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění a dle vyhlášky 
Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku,  v účinném znění, ve znění vyhlášky č. 199/2014 
Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 
457/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb. a vyhlášky č. 488/2020 Sb., podle stavu ke dni 14.8. 
2021 posudek vypracoval: 

Ing. Slavomír Černý
Cvrčovská 112
768 02 Zdounky

Posudek obsahuje 20 stran a 5 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.

Ve Zdounkách, 14.8. 2021

2022/33-296

AAA realitní fond a.s.
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A. Nález

1. Znalecký úkol

Stanovit cenu obvyklou.

2. Prohlídka a zaměření nemovitosti

Byla provedena identifikace objektů ocenění dne 4.8. 2021. Znalci nebylo umožněno provést místní 
šetření.

3. Podklady pro vypracování posudku

Informace objednavatele
Kopie katastrální mapy
Informace z katastru nemovitostí LV č. 896 ze dne 14.8. 2021 k. ú. a obec Pečky, okres Kolín

4. Vlastnické a evidenční údaje

LV 896
Oprávněné subjekty :
Assets MGM s.r.o., Podbabská 865/14, Bubeneč, 16000 Praha 6   1/2
PSB servis s.r.o., Rooseveltova 111/10, Nové Sady, 77900 Olomouc 1/2
Nemovitosti : RD č.p. 506, který je součástí pozemku p.č. 803 - 311 m2 - zastavěná plocha a 
nádvoří, pozemek p.č. 803 - 311 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 804 - 112 m2 - 
zahrada

5. Dokumentace a skutečnost

Dokumentace nebyla k dispozici, výměry a ostatní údaje čerpány z prohlášení objednavatele.

6. Celkový popis nemovitosti

       Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně částečně podsklepený (vzhledem k
nepřístupnosti nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s částečně využitým
podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou betonovou. Objekt je
situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města
Pečky, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Old.
Dobiáše 506, 289 11 Pečky. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v
rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné
komunikaci, na pozemku p.č. 672/9 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Pečky,
Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky.
     Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a
plynové vedení, kdy kromě kanalizace jsou všechny sítě ke dni ocenění odpojeny.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle odborného odhadu 
zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen 
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běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. 
Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu ( před-
poklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav ).
    Na zadní část rodinného domu, vlevo ( pohled z přístupové komunikace ), navazuje přízemní, 
zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, která je provozně propojena s 
výše uvedeným rodinným domem.
- oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a podezdívkou
- kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech
- kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech
- zpevněná plocha betonová
- studna
- přípojky IS

7. Obsah posudku

1) Objekty
a) Dům č.p.  506
b) Studna

2) Pozemky
a) Pozemek p.č.  803, p.č. 804

3) Ocenění porovnávací metodou

B. Posudek

Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění

Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky 
č. 488/2020 Sb. o oceňování majetku.

Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1: 
Tržní ceny jsou vyšší.

Popis znaku Hodnocení znaku Pi

1 Situace na dílčím (segmentu) 
trhu s nemovitými věcmi

III. Poptávka je vyšší než nabídka 0,03

2 Vlastnické vztahy V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, 
jehož součástí je stavba (stejný vlastník), 
nebo stavba stejného vlastníka, nebo 
jednotka se spoluvlastnickým podílem na 
pozemku

0,00

3 Změny v okolí s vlivem na 
prodejnost nem. věci

II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00

4 Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej podílu, 
pronájem, právo stavby)

I. Negativní –0,02
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5 Ostatní neuvedené (např. nový 
investiční záměr, energetická 
úspornost, vysoká ekonomická 
návratnost)

III. Vlivy zvyšující cenu 0,25

6 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav

1,00

7 Význam obce         znak se neposuzuje 1,00
8 Poloha obce         znak se neposuzuje 1,00
9 Občanská vybavenost obce         znak se neposuzuje 1,00

5

Index trhu: IT = P6 × P7 × P8 × P9 × (1 +  Pi) = 1,260
i = 1

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: 
Popis znaku Hodnocení znaku Pi

1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku

1,00

2 Převažující zástavba v okolí 
pozemku a životní prostředí

I. Rezidenční zástavba 0,04

3 Poloha pozemku v obci III. Okrajové části obce –0,05
4 Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v 
obci

I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 
obci nebo obec bez sítí

0,00

5 Občanská vybavenost v okolí 
pozemku

II. V okolí nemovité věci je částečně 
dostupná občanská vybavenost obce

–0,01

6 Dopravní dostupnost k 
pozemku

VI. Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 
parkovací možnosti

0,00

7 Osobní hromadná doprava II. Zastávka od 201 do 1000, MHD – špatná 
dostupnost centra obce

–0,02

8 Poloha pozemku nebo stavby z 
hlediska komerční využitelnosti

II. Bez možnosti komerčního využití stavby 
na pozemku

0,00

9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00
10 Nezaměstnanost II. Průměrná nezaměstnanost 0,00
11 Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00

11

Index polohy: IP = P1 × (1 +  Pi) = 0,960
i = 2

Popisy objektů

1) Objekty
a) Dům č.p.  506

   Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně částečně podsklepený (vzhledem k
nepřístupnosti nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s částečně využitým
podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou betonovou. Objekt je
situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města
Pečky, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Old.
Dobiáše 506, 289 11 Pečky. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v
rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné
komunikaci, na pozemku p.č. 672/9 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Pečky,
Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky.
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     Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a
plynové vedení, kdy kromě kanalizace jsou všechny sítě ke dni ocenění odpojeny.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle odborného odhadu 
zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen 
běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. 
Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu ( před-
poklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav ).
    Na zadní část rodinného domu, vlevo ( pohled z přístupové komunikace ), navazuje přízemní, 
zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, která je provozně propojena s 
výše uvedeným rodinným domem.
- oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a podezdívkou
- kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech
- kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech
- zpevněná plocha betonová
- studna
- přípojky IS

b) Studna
Studna kopaná, hl. 5 m, stáří jako dům.
2) Pozemky

a) Pozemek p.č.  803, p.č. 804
Pozemek p.č. 803 - 311 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 804 - 112 m2 - zahrada.

Ocenění

1) Objekty

1.a) Vyhláška 488/2020 Sb.

1.a.1) Dům č.p.  506 – § 35

Podlaží:
Název Výška Zastavěná plocha
1. NP 3,24 m 8,51×8,45+8,45×3,45 = 101,06 m2

podkroví 2,35 m 8,51×8,45 = 71,91 m2

Součet: 5,59 m 172,97 m2

Podlažnost: 172,97 / 101,06 = 1,71

Obestavěný prostor (OP):
1. NP 8,51×8,45×4,05+8,45×3,45×3,24+3,98×2,43×4,22×0,50 = 406,09 m3

podkroví+
zastřešení

8,51×8,45×4,47×0,50+3,98×2,04×4,22×0,25
= 169,28 m3

Obestavěný prostor – celkem: = 575,37 m3

Rodinný dům: typ A
Konstrukce: zděná
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží
Podlaží: s jedním nadzemním podlažím
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Vybavení:
Název, popis Obj. podíl Hodnocení

1. Základy – základové pasy  s částečnou izolací 8,20 % Podstandardní
2. Zdivo – zděné  21,20 % Standardní
3. Stropy – s rovným podhledem  7,90 % Standardní
4. Střecha – vaznicová sedlová s polovalbami 7,30 % Standardní
5. Krytina – taška betonová 3,40 % Standardní
6. Klempířské konstrukce – z pozinkovaného plechu 0,90 % Standardní
7. Vnitřní omítky – štuková 5,80 % Standardní
8. Fasádní omítky – vápenocementová stříkaná 2,80 % Standardní
9. Vnější obklady – nejsou  0,50 % Nevyskytuje se

10. Vnitřní obklady – koupelny, kuchyně 2,30 % Podstandardní
11. Schody – dřevěné 1,00 % Standardní
12. Dveře – dřevěné náplňové 3,20 % Standardní
13. Okna – dřevěná zdvojená 5,20 % Standardní
14. Podlahy obytných místností – prkenné, textilní krytiny 2,20 % Standardní
15. Podlahy ostatních místností – dlažby, PVC 1,00 % Standardní
16. Vytápění – lokální plynová topidla WAW 5,20 % Standardní
17. Elektroinstalace – světelná a motorová 4,30 % Standardní
18. Bleskosvod – není 0,60 % Nevyskytuje se
19. Rozvod vody – studená a teplá  3,20 % Standardní
20. Zdroj teplé vody – el. bojler 1,90 % Standardní
21. Instalace plynu – ZP 0,50 % Standardní
22. Kanalizace – od všech zařizovacích předmětů 3,10 % Standardní
23. Vybavení kuchyně – standardní 0,50 % Standardní
24. Vnitřní vybavení – vana, umyvadlo  4,10 % Standardní
25. Záchod – splachovací 0,30 % Standardní
26. Ostatní 3,40 % Nevyskytuje se

Určení základní ceny za m3 dle přílohy č. 24, tabulky č. 1:
Kraj: Středočeský
Obec: Pečky
Počet obyvatel: 4 814
Základní cena (ZC): 2 611,–  Kč/m3

Index konstrukce a vybavení: příloha č. 24, tabulka č. 2

Popis znaku Hodnocení znaku Vi

0 Typ stavby I. Nepodsklepený nebo podsklepený do 
poloviny zastavěné plochy 1.NP - se 
šikmou nebo strmou střechou

A

1 Druh stavby II. Dvojdomek, dům řadový –0,01
2 Provedení obvodových stěn III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0,00
3 Tloušťka obvod. stěn II. 45 cm 0,00
4 Podlažnost II. Hodnota více jak 1 do 2 včetně 0,01
5 Napojení na veřejné sítě 

(přípojky)
V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn 

nebo propan butan
0,08

6 Způsob vytápění stavby II. Lokální vytápění el. nebo plynem, –0,04
7 Zákl. příslušenství v RD III. Úplné - standardní provedení 0,00
8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00
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9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00
10 Vedlejší stavby tvořící 

příslušenství k RD
II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 

zastavěné ploše nad 25 m2
0,00

11 Pozemky ve funkčním celku se 
stavbou

II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem 0,00

12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00
13 Stavebně-technický stav IV. Stavba ve špatném stavu - (předpoklad 

provedení rozsáhlejších stavebních úprav)
0,65*

* Rok výstavby / kolaudace: 1950
Stáří stavby (y): 71
Zvýšení koeficientu s: 0,10
Koeficient pro úpravu (s): 0,745

12

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V13): 0,504
i=1

Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV): 1 315,94 Kč/m3

Index trhu (IT): 1,260
Index polohy (IP): 0,960
Cena stavby určená porovnávacím způsobem:
CSP = OP × ZCU × IT × IP = 575,37 × 1 315,94 × 1,260 × 0,960 = 915 851,54 Kč

Dům č.p.  506 – zjištěná cena: 915 851,54 Kč

1.a.2) Studna – § 19

Zatřídění pro potřeby ocenění
Typ: Kopaná studna
Hloubka studny: 5,00 m
Elektrické čerpadlo: 1 ks
Polohový koeficient: 1,000
Kód klasifikace CZ-CC: 2222 Vedení vody místní trubní
Kód standardní klasifikace produkce: 46.25.22.2 studny jinde neuvedené a jímání vody
Koeficient  změny ceny stavby: 2,552

Ocenění:
5,00 m á 1 950,–  Kč/m + 9 750,–  Kč
1 ks elektrické čerpadlo: + 9 480,–  Kč
Základní cena: = 19 230,–  Kč

Korekce základní ceny:
Polohový koeficient K5: × 1,0000
Koeficient změny cen staveb Ki: × 2,5520
Studna neslouží trvale svému účelu × 0,2000
Cena studny: = 9 814,99 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 51 roků
Předpokládaná další životnost: 49 roků
Opotřebení: 100 × 51 / (51 + 49) = 51,000 %
Odpočet opotřebení: 9 814,99 Kč × 51,000 % – 5 005,64 Kč
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Cena objektu po odečtení opotřebení: = 4 809,35 Kč

Výpočet ceny stavby dle § 10:
Index trhu: IT = 1,260
Index polohy: IP = 0,960
Cena stavby určená nákladovým způsobem: CSN = 4 809,35 Kč
Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = IT × IP × 1,210
Cena stavby: CS = CSN × pp = 5 819,31 Kč

Studna – zjištěná cena: 5 819,31 Kč

Ceny objektů včetně opotřebení:
1) Dům č.p.  506 915 851,54 Kč
2) Studna 5 819,31 Kč

Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: 921 670,85 Kč
Cena po zaokrouhlení: 921 670,–  Kč

2) Pozemky

2.a) Vyhláška 488/2020 Sb.

2.a.1) Pozemek p.č.  803, p.č. 804 – § 4

Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3

Název obce: Pečky
Název okresu: Kolín
Úprava výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2:

Popis znaku Hodnocení znaku Oi

1 Velikost obce II. 2001 – 5000 obyvatel 0,80
2 Hospodářsko-správní význam 

obce
IV. Ostatní obce 0,60

3 Poloha obce VI. Ostatní případy 0,80
4 Technická infrastruktura v obci I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 1,00
5 Dopravní obslužnost obce II. Železniční zastávka a autobusová 

zastávka 
0,95

6 Občanská vybavenost v obci II. Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, 
zdravotní středisko, škola a pošta, nebo 
bankovní (peněžní) služby, nebo 
sportovní nebo kulturní zařízení)

0,98

Základní cena výchozí: ZCv = 1 954,–  Kč/m2

Základní cena pozemku: ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 = 699,–  Kč/m2

(Základní cena pozemku je zaokrouhlena na celé koruny.)

Pozemky ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich 
příslušenstvím
Součet výměr pozemků ve funkčním celku: vp = 423 m2

Redukční koeficient podle § 5 odst. 6 se neuplatňuje pro součet výměr do 1 000 m2.
Index trhu: IT = 1,260

Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:
Popis znaku Hodnocení znaku Pi
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1 Geometrický tvar pozemku a 
velikost pozemku

II. Tvar bez vlivu na využití 0,00

2 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 
ostatní orientace 

0,00

3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00
4 Chráněná území a ochranná 

pásma
I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00

5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00
6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00

6

Index omezujících vlivů: IO = 1 +  Pi = 1,000
i = 1

Index polohy: IP = 0,960

Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP  = 1,210

§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I = 845,7900 Kč/m2

Parc. č. Název Výměra [m2] Cena [Kč]
803 zastavěná plocha a nádvoří 311 263 040,69

Index trhu: IT = 1,260

Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:
Popis znaku Hodnocení znaku Pi

1 Geometrický tvar pozemku a 
velikost pozemku

II. Tvar bez vlivu na využití 0,00

2 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 
ostatní orientace 

0,00

3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00
4 Chráněná území a ochranná 

pásma
I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00

5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00
6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00

6

Index omezujících vlivů: IO = 1 +  Pi = 1,000
i = 1

Index polohy: IP = 0,960

Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP  = 1,210

§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I = 845,7900 Kč/m2

Parc. č. Název Výměra [m2] Cena [Kč]
804 zahrada 112 94 728,48

Pozemek p.č.  803, p.č. 804 – zjištěná cena: 357 769,17 Kč
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3) Ocenění porovnávací metodou

Dům 4+1, Pečky
Realitní server: Sreality.cz Kód nabídky:28439

http://www.sreality.cz MoniT-ID: 6FB268
Nabídková cena: 5 190 000,–  Kč vč. DPH                 z 3.7. 2020
Adresa: Jos. Šebesty, Pečky
Obec: Pečky Číslo obce: 537641
Počet obyvatel: 4 792
Okres: Kolín Kraj: Středočeský

Popis:
Zprostředkujeme Vám v zastoupení majitelky prodej patrového rodinného domu o dispozici 4+1 

v obci Pečky, okres Kolín. Dům je umístěn v klidné ulici poblíž centra obce. Dům je cihlový, 
zateplený v udržovaném stavu. Jako střešní krytina byly zvoleny pálené tašky. O vytápění se stará 
plynový kotel. Dům je napojený na veškeré inženýrské sítě, které obec Pečky nabízí (obecní 
vodovod, plyn, elektřina, kanalizace). Výhodou je vlastní kopaná studna na pozemku. Další 
předností je okrasná zahrada, která je osvětlena a má vlastní automatické zavlažování. Dále se na ní 
nachází dřevěný zahradní domek s elektřinou. Kryté parkovací stání s dvěma parkovacími místy je 
opatřeno zatahovacími dveřmi. V blízkosti domu je veškerá občanská vybavenost. Velkou předností 
je poloha obce, kdy tato leží na hlavním železničním tahu Praha - Pardubice a tak je možné využívat 
množství spojů v obou směrech. Dále je obec vzdálena pouhé 4 km od sjezdu č. 35 dálnice D11. 
Všechny uvedené skutečnosti dělají z této lokality jednu z vyhledávaných pro bydlení. Zajistíme 
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Vám výhodné financování. Doporučujeme prohlídku.Fotografie zahrady a interiéru budou doplněny 
vzhledem k probíhajícím drobným úpravám Ev. číslo: 28439.

Celková plocha: 140 m2

Zastavěná plocha: 254 m2

Plocha pozemku: 750 m2

Druh nemovitosti: rodinný dům
Patrový/přízemní: patrový
Poloha v bloku: řadový
Druh konstrukce: cihlová
Stav objektu: velmi dobrý
Třída ENB: třída G – mimořádně nehospodárná
Parkování: parkovací stání
Příslušenství: sklep

Dům 4+kk, Pečky
Realitní server: Reality IDnes Kód nabídky:IDNES-26624

https://reality.idnes.cz MoniT-ID: 5E0113
Nabídková cena: 4 990 000,–  Kč vč. DPH

Poznámka k ceně:,  cena je kompletní         z 20.8. 2019
Adresa: Milčická, Pečky - Velké Chvalovice, okres Kolín
Obec: Pečky Číslo obce: 537641
Počet obyvatel: 4 753
Okres: Kolín Kraj: Středočeský

Popis:
DUM>  Prodej rodinného domu, 116 m2, Pečky, Velké ChvaloviceZprostředkujeme Vám v 

zastoupení majitele prodej novostavby těsně před dokončením rodinného domu o dispozici 4+kk o 
užitné ploše 116,6 m2 na rovinatém pozemku o výměře 821 m2, která se nachází v obci Pečky, část 
Velké Chvalovice. Jedná se o nízkoenergetickou stavbu náležící do energetické třídy B - velmi 
úsporná, což s sebou přináší nízké náklady na vytápění domu a s tím spojené nízké měsíční 
provozní náklady. O vytápění domu se stará plynový kotel s nadrží na teplou vodu. V celém domě je 
instalováno podlahové topení, které může být v koupelnách doplněno o topné žebříky. V domě jsou 
dvě koupelny. Kdy ta větší je vybavena vanou, sprchovým koutem a dvěma umyvadly a toaletou. 
Druhá koupelna s vchodem z ložnice je vybavena sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou. V 
domě je také samostatná toaleta. V technické místnosti, ve které je umístěn plynový kotel s nádrží 
na teplou vodu, je příprava pro pračku a sušičku. Na prostory kuchyňského koutu navazuje spíž. Z 
obývacího pokoje je vstup na terasu. Vedle domem jsou vybudována dvě parkovací místa na 
pozemku. Kanalizace a voda je napojena na obecní řád. V blízké obci Pečky je výborná občanská 
vybavenost a dopravní dostupnost. Obec Pečky zřizuje základní školu, dále mateřskou školu, obecní 
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knihovnu. Dále je zde státní policie. V obci se dále nachází stálá pobočka České pošty, bankomat, 
zdravotní středisko (praktický lékař pro děti, mládež a dospělé, zubař) s lékárnou, železniční stanice 
Českých drah na trati Praha - Kolín. Napojení na dálnici D11 Praha - Hradec Králové je vzdáleno 6 
km. Všechny výše uvedené skutečnosti, spojené s možností aktivního trávení volného času dělají z 
této lokality jednu z nejlepších pro bydlení v okolí. Doporučujeme prohlídku. Ev. číslo: 26624.

Užitná plocha: 116 m2

Plocha pozemku: 821 m2

Druh nemovitosti: rodinný dům
Poloha v bloku: samostatný
Druh konstrukce: cihlová
Stav objektu: novostavba
Objekt je zařízen: ne
Druh vlastnictví: osobní
Třída ENB: třída B – velmi úsporná
Ukazatel ENB: 12
Příslušenství: terasa

Dům 3+1, Pečky
Realitní server: Sreality.cz Kód nabídky:D40021168

http://www.sreality.cz MoniT-ID: 729CC6
Nabídková cena: 3 200 000,–  Kč vč. DPH

včetně provize, včetně právního servisu       z 15.10. 2020
Adresa: Pečky, okres Kolín
Obec: Pečky Číslo obce: 537641
Počet obyvatel: 4 804
Okres: Kolín Kraj: Středočeský

Popis:
Exkluzivně nabízíme dům 3+1 o ploše 92 m2, se zahrádkou a garáží. Dům je v klidné části obce 

Pečky. Je blízko centra a je určen k rekonstrukci. Celková plocha pozemku včetně staveb je 432 m2. 
Fasáda i střecha jsou původní. Je vytápěný plynovým kotlem, dále napojen na vodovod a kanalizaci 
a má i vlastní studnu. V domě je kuchyň, koupelna a toaleta. Z boku domu je vstup na půdu. U 
domu je útulná zahrádka. Dům nabízí pěknou příležitost k rekonstrukci na krásné bydlení. V místě 
plná občanská vybavenost, skvělá dostupnost vlakem do Kolína i Českého Brodu, i do Prahy. 
Blízko do přírody a k rybníkům. Osobní vlastnictví s možností financovat hypotečním úvěrem, který 
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pro Vás rádi zajistíme. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování 
PENB, údaj bude aktualizován). Dům bude k dispozici na začátku roku 2021. Při kontaktu s RK 
prosím uvádějte evidenční číslo 40021168.

Zastavěná plocha: 266 m2

Užitná plocha: 80 m2

Plocha pozemku: 432 m2

Plocha zahrady: 166 m2

Druh nemovitosti: rodinný dům
Patrový/přízemní: přízemní
Poloha v bloku: rohový
Druh konstrukce: cihlová
Stav objektu: před rekonstrukcí
Třída ENB: třída G – mimořádně nehospodárná
Voda: místní zdroj
Elektřina: 230V, 400V
Plyn: plynovod
Kanalizace: veřejná kanalizace
Parkování: parkovací stání

Dům 4+1, Pečky
Realitní server: Sreality.cz Kód nabídky:

http://www.sreality.cz MoniT-ID: 712922
Nabídková cena: 2 960 000,–  Kč vč. DPH                 z 3.9. 2020
Adresa: Dělnická, Pečky
Obec: Pečky Číslo obce: 537641
Počet obyvatel: 4 799
Okres: Kolín Kraj: Středočeský

Popis:
Zděný podsklepený a dvoupodlažní řadový RD 4+1 (polovina dvojdomku) v klidné lokalitě je 

dobře udržovaný. Vytápění je plynovým kotlem umístěným v 1.PP, tělesa desková Radik. El.boiler 
na ohřev TUV je v koupelně, která má vanu a umyvadlo, WC je samostatně. Podlahy prkna, 
parkety, koberce a dlažby. Obvodové stěny zděné, okna dřevěná špaletová, schodiště žel.betonové, 
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ocelové zárubně, valbová střecha, krytina pálená. Dům je z roku 1921. Rekonstrukce a půdní 
nástavba byla v roce 1970, V roce 1986 byla plynofikace, v roce 2011 kanalizační přípojka a v roce 
2017 nové rozvody topení a otopná tělesa Radik, dále nové žlaby na střeše a oplechování 
.Dispozice: v 1.PP je kotelna, sklep a schodiště, v 1.NP - chodba a schodiště, obývací pokoj, 
kuchyň, koupelna, záchod, komora, 2.NP.: chodba, 3x pokoj, komora, půda.Příslušenství: garáž, 
kolna, zpevněné plochy, oplocení, zahrada, přípojky inž.sítí, 1/2 studny. RK nevolat.

Zastavěná plocha: 83 m2

Užitná plocha: 131 m2

Plocha pozemku: 397 m2

Plocha zahrady: 315 m2

Plocha sklepa: 9 m2

Poloha v obci: okraj obce
Druh nemovitosti: rodinný dům
Patrový/přízemní: patrový
Poloha v bloku: řadový
Druh konstrukce: cihlová
Stav objektu: dobrý
Počet nadzemních podlaží: 1
Počet podzemních podlaží: 1
Voda: dálkový vodovod
Elektřina: 400V
Plyn: plynovod
Kanalizace: veřejná kanalizace
Doprava: silnice, MHD, autobus, vlak
Příslušenství: sklep
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Dům, Pečky
Realitní server: Reality IDnes Kód nabídky:IDNES-100158

https://reality.idnes.cz MoniT-ID: 6ED378
Nabídková cena: 4 900 000,–  Kč vč. DPH                 z 6.7. 2020
Adresa: Jiřího z Poděbrad, Pečky, okres Kolín
Obec: Pečky Číslo obce: 537641
Počet obyvatel: 4 788
Okres: Kolín Kraj: Středočeský

Popis:
Prodej domu 152 m2 s pozemkem 540 m2 Prodej rodinného domu v obci Pečky u Kolína, 152 

m2   Nabízíme k prodeji rodinný dům v obci Pečky u Kolína. Jedná se atraktivní umístění v 
zástavbě rodinných domků. Dům je možné využít i jako dvougenerační s tím, že v přízemí domu 
jsou situovány dva pokoje, samostatná kuchyně s jídelním stolem, koupelna s wc, chodba a vstup do 
sklepa. V nadzemním podlaží jsou situovány dva pokoje, samostatná kuchyně s jídelním stolem, 
koupelna s wc a vstupem na prostornou terasu s výhledem do zahrady. Výhodou domu je zahrada s 
dvěma garážemi na pozemku. K domu je samostatný vjezd bránou, kde lze zaparkovat další dvě 
auta. Dům je připraven k okamžitému využití. V obci je veškerá občanská vybavenost. Do Prahy 35 
minut autem, doporučujeme prohlídku, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Financování 
nemovitosti Vám zajistíme. Průkaz energetické náročnosti budovy bude k dispozici při prodeji, 
proto je uvedena třída PENB G.

Zastavěná plocha: 370 m2

Užitná plocha: 152 m2
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Plocha pozemku: 540 m2

Plocha zahrady: 170 m2

Poloha v obci: klidná část obce
Druh nemovitosti: rodinný dům
Poloha v bloku: řadový
Druh konstrukce: cihlová
Stav objektu: dobrý
Objekt je zařízen: částečně
Počet nadzemních podlaží: 2
Druh vlastnictví: osobní
Třída ENB: třída G – mimořádně nehospodárná
Voda: dálkový vodovod
Elektřina: 230V, 400V
Plyn: plynovod
Kanalizace: veřejná kanalizace
Příslušenství: terasa, sklep

Dům, Pečky
Kód nabídky: CCB-6TZLJP (HZ136241)@17

IDNES-HZ136241@15
MoniT-ID: 65240A
Nabídková cena: 6 390 000,–  Kč vč. DPH   z 4.7. 2020
Adresa: K. Havlíčka Borovského, Pečky, Pečky, okres Kolín
Obec: Pečky Číslo obce: 537641
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Počet obyvatel: 4 764
Okres: Kolín Kraj: Středočeský

Popis:
Velký rodinný dům s investičním potenciálem nebo pro vícegenerační bydlení Nabízíme krásný 

dům v Pečkách na klidném místě blízko centra, který lze rozdělit na tři bytové jednotky s využitím 
pro vícegenerační bydlení nebo v případě pronájmu jako investice s rychlou návratností. Část domu 
lze využít na drobné podnikání, případně obchůdek. Dům o zastavěné ploše cca 215m2 je ve tvaru L 
s přistavěnou přízemní částí a stojí na pozemku o velikosti 551m2. Dům prošel rozsáhlou 
nedokončenou rekonstrukcí a nabízí řadu možností pro majitele, který dokáže využít velký potenciál 
domu. Ze dvora lze vstoupit do rekonstruované, zcela oddělené části domu s 2+1 (cca 45m2). Tento 
byt má novou koupelnu se sprchovým koutem a WC, kuchyň s přípravou pro kuchyňskou linku, 
malou ložnici a velký pokoj. V místnostech jsou nová plastová okna, na podlahách plovoucí 
podlahy, zdi jsou izolovány a obloženy sádrokartonem. Nové rozvody ústředního topení, které je 
napojeno na plynový kotel. Druhá samostatná část domu je velké 3+1 (cca 129m2), do kterého je 
vchod ze dvora a z předzahrádky a je tedy možné jej zcela oddělit od zbytku domu. Tato část má 
svou rekonstruovanou koupelnu se sprchovým koutem a WC a prostornou kuchyň ze které se vchází 
do dvou pokojů. Jeden z pokojů, který lze využít jako obytnou jídelnu, je přepažen na menší pokojík 
(pracovnu). Druhý pokoj je průchozí do přistavěné části s velkým pokojem (cca 36m2) s krbem. Z 
této části domu je přístup do malého sklípku a na velkou předzahrádku. Největší potenciál nabízí 
velký podkrovní prostor ve tvaru L a krásnou zastřešenou a zasklenou terasou s výhledem na dvůr. 
Tento prostor s novými krovy, střechou, zateplením a střešními okny je připraven na vestavbu 
velkého luxusního bytu (přes 110m2) již dle konečné představy budoucího majitele. Součástí domu 
jsou i původní přístavky (garáž, dílna) o zastavěné ploše 50m2. Pečky jsou město s výbornými 
podmínkami k životu. Poskytují veškerou občanskou vybavenost, klid a zároveň skvělou dopravní 
dostupnost větších měst (Kolín, Poděbrady). Velmi dobrá dostupnost do Prahy (30min autem, 
45min vlakem). Vyjímečná příležitost pro všechny podnikavé s touhou po prostorném a příjemném 
bydlení s obrovským potenciálem. Vhodné pro ty, kteří nechtějí novostavbu na poli, ale mají rádi 
původní navazující zástavbu domků s veškerým zázemím v pěší dostupnosti.Počet pokojů: 6Voda: 
ANO - VodovodPlyn: ANO - PlynovodElektroinstalace: ANO - 230/400VKanalizace: ANO - 
KanalizaceSklep: ANO - výměra sklepa je: 6m2Stav objektu: Obyvatelný

Celková plocha: 174 m2

Zastavěná plocha: 265 m2

Plocha pozemku: 551 m2

Poloha v obci: klidná část obce
Druh nemovitosti: rodinný dům
Patrový/přízemní: patrový
Poloha v bloku: samostatný
Druh konstrukce: cihlová
Stav objektu: dobrý
Počet nadzemních podlaží: 2
Počet místností: 6
Třída ENB: třída G – mimořádně nehospodárná
Voda: dálkový vodovod
Elektřina: 230V, 400V
Plyn: plynovod
Kanalizace: veřejná kanalizace
Příslušenství: sklep
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Seznam porovnávaných objektů:
Název Výchozí cena (VC) Množství (M)

Kmísta Kčasový Kvybav., techn. 

stav

Kpozemku Jednotková cena 
(JC)

Váha (V)

Dům 4+1, Pečky 5 190 000,–  Kč 140,00 m2

1,00 1,09 0,90 0,95 34 548,72 Kč 1,0
Dům 4+kk, Pečky 4 990 000,–  Kč 116,00 m2

1,00 1,00 0,90 0,95 36 779,74 Kč 1,0
Dům 3+1, Pečky 3 200 000,–  Kč 80,00 m2

1,00 1,09 0,90 1,00 39 240,–  Kč 1,0
Dům 4+1, Pečky 2 960 000,–  Kč 131,00 m2

1,00 1,09 1,00 1,02 25 121,59 Kč 1,0
Dům, Pečky 4 900 000,–  Kč 152,00 m2

1,00 1,09 0,85 0,98 29 270,09 Kč 1,0
Dům, Pečky 6 390 000,–  Kč 174,00 m2

1,00 1,09 0,85 0,98 33 344,42 Kč 1,0
kde JC = (VC / M) × (Kmísta × Kčasový × Kvybav., techn. stav × Kpozemku)

Minimální jednotková cena za m2: 25 121,59 Kč
Průměrná jednotková cena za m2 ( (JC × V)  /   V): 33 050,76 Kč
Maximální jednotková cena za m2: 39 240,–  Kč

Stanovení porovnávací hodnoty:
Stanovená jednotková cena za m2: 33 050,76 Kč
Jednotkové množství: × 138,38 m2 
Porovnávací hodnota: = 4 573 564,17 Kč

Výsledná porovnávací hodnota: 4 573 560,–  Kč
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C. Rekapitulace

V obci Pečky byla a je aktuální nabídka srovnatelných nemovitostí pohybující se v relacích od 25 122,- do 
39 240,- Kč/m2 užitné plochy v závislosti na času nabídky, vybavenosti, technickém stavu objektů, poloze a 
též velikosti pozemků. 

Srovnávací hodnota domu vč. příslušenství a pozemků byla stanovena na základě kritérií místa, času, vybave 
ní, technického stavu, pozemku a na základě odborného posouzení znalce na 4 573 560,- Kč. Cena dle 
cenového předpisu 1 279 440,- Kč. 

Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí, příslušenství nemovitých věcí, práv a závad uvedených 
určujeme na základě získaných informací, popsaných parametrů, výsledků získaných použitím srov-
návací metody, se zohledněním rizikových faktorů ( růst hypotečních úroků, opatrnější politika bank 
příp. nižší realizované ceny oproti nabídce ); podle stavu ke dni 14.8. 2021 ve výši 4 500 000,- Kč.

Ceny podle cenového předpisu
Cena objektů 921 670,–  Kč
Cena pozemků 357 770,–  Kč

Celková cena podle cenového předpisu 1 279 440,–  Kč

Cena zjištěná porovnávacím způsobem 4 573 560,–  Kč

Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce
4 500 000,–  Kč

Cena slovy: čtyřimilionypětsettisíc Kč

Ve Zdounkách 14.8. 2021

Ing. Slavomír Černý
Cvrčovská 112
768 02 Zdounky

D. Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 
23.5.1994 č.j. Spr. 3 024/93 pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4344/62/2021 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 4344/62/2021 podle připojené likvidace.
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Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku a toto prohlášení činím ve 
smyslu ustanovení § 127 a občanského soudního řádu.
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Místopis (charakteristika obce, poloha nemovité věci v obci) 
Město Pečky, kde se nachází předmět ocenění, je situováno asi v polovině cesty mezi Českým Brodem a Poděbrady při 
komunikaci č. 329, která spojuje obě tato města. Jedná se o město místního významu se střední občanskou vybaveností 
zahrnující síť základních obchodů a služeb, Penny market, mateřskou i základní školu, restaurace, apod.. Dopravní 
obslužnost je zajištěna autobusovými linkami a dále především železniční dopravou s relativně snadnou dostupností do 
Prahy a Kolína klimatizovanými soupravami "CityElefant".  
Předmětný rodinný dům je postavený v západní části města v ulici Old. Dobiáše, ve stabilizované zástavbě obdobných 
starších rodinných domů, na které severně navazuje místní železniční stanice. Jedná se o klidnou ulici s okrajovou 
dopravní zátěží a s relativním dostatkem parkovacích kapacit na přístupových komunikacích. V místě nebyly zjištěny 
žádné významně negativní skutečnosti bránící řádnému užívání oceňovaného domu. 
 

Poloha, okolí a dopravní dostupnost 
Poloha v obci: Okrajová část - zástavba RD 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna  ostatní  

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  dálnice/silnice I. tř  silnice II.,III.tř  



Celkový popis nemovité věci (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, 
příslušenství) 
Současný stav: 
Předmětem ocenění je při pohledu z ulice pravá polovina částečně podsklepeného rodinného dvojdomu, která bude po 
dokončení rekonstrukce obsahovat jeden byt o dispozici 4+kk. Stáří původní stavby nebylo dokladově zjištěno, ale dle 
dostupných informací byl dům dostavěný v 30.tých letech minulého století a k datu místního šetření byl v původním 
zanedbaném stavu před plánovanou celkovou rekonstrukcí – viz. fotodokumentace. Dům je zděný z plných cihel, stropy 
nad suterénem jsou železobetonové a nad přízemím dřevěné trámové, zastřešení je provedeno sklonitou střechou s 
keramickou střešní krytinou. Dispozice a koncepce domu je průměrná s orientací oken na východ, západ a sever.  
 
Budoucí stav: 
Stávající vlastník hodlá provést celkovou rekonstrukci domu, kdy ze stávající stavby zůstanou zachovány pouze základy, 
svislé a vodorovné konstrukce, část schodiště a část krovu, vše ostatní bude nové a dům bude mít charakter 
novostavby. Materiálové provedení domu je navrženo v dobrém materiálovém standardu, tj. například okna budou 
plastová s trojskly, dveře budou dýhované osazené do obložkových zárubní, v domě budou provedeny všechny nové 
rozvody inženýrských sítí, bude rekonstruována koupelna a WC, budou provedeny nové podlahy a omítky, vytápění 
bude nové ústřední zajištěno plynovým kotlem, který bude zajišťovat i ohřev TUV a dále bude zateplená fasáda a 
osazena nová kuchyňská linka, apod. Stavebnětechnický stav stavby po dokončení rekonstrukce se očekává jako velmi 
dobrý blížící se novostavbě. 
Náklady na provedení rekonstrukce jsou kalkulovány na cca 2 745 000,- Kč, které považuji za v zásadě odpovídající. 
Jedná se o udržovací práce bez změny dispozice, tvaru a zastavěné plochy domu, tj. k plánovaným stavebním úpravám 
není povinnost žádat o stavební povolení/ohlášení. 
Celkový dojem z domu po dokončení rekonstrukce se očekává jako velmi dobrý, v lokalitě se s obdobnými domy 
nahodile obchoduje, případnou prodejnost předmětu ocenění hodnotím s ohledem na typ, celkový očekávaný stav a 
umístění předmětu ocenění jako stále velmi dobrou. 


Technický popis oceňované nemovité věci 
Stavba dokončena v r. 1935 Dílčí rekonstrukce v r.  Celková rekonstrukce v r.  
Stavebně technický stav: k celkové rekonstrukci 
Průkaz energetické náročnosti budovy: Není 

Rekonstrukce stavby:  celková    dílčí    střecha    fasáda, zateplení    okna, dveře    interiér 
 

Inženýrské sítě a využití nemovité věci 
Současný stav 
Přípojky (veř./vl.):  /  voda  /  kanalizace  /  plyn  /  elektro  telefon/datová 

síť 


Přístupová kom.:  zpevněná  nezpevněná přes pozemky parc. číslo 672/9, 672/8, 700/1 

Využití:  bydlení  pronájem  podnikání  bydl. a podnik.  část. obsazen  volný objekt 

Budoucí stav 
Přípojky (veř./vl.):  /  voda  /  kanalizace  /  plyn  /  elektro  telefon/datová 

síť 


Přístupová komu.:  zpevněná  nezpevněná přes pozemky parc. číslo 672/9, 672/8, 700/1 

Využití:  bydlení  pronájem  podnikání  bydl. a podnik.  část. obsazen  volný objekt 
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Přístup a příjezd k pozemku 
 z veřejné komunikace  přes vlastní pozemky  zajištěn věcným břemenem 
  jiné zajištění přístupu k pozemkům  právně nezajištěn 

Přístup a příjezd přes pozemky 

Parcelní číslo Druh pozemku Vlastník pozemku/komunikace - komentář 
672/9, 672/8 ostatní komunikace Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky 
700/1 silnice Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky 

Pronájem nemovité věci (zhodnocení nájemního vztahu) 

 Nemovitá věc není pronajímána / propachtována 
 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek 
 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek 
 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro 

pronajímatele 

Vyhodnocení rizik nemovité věci 

Rating rizika:  

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci 

RIZIKO Popis rizika 
NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 
NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 
NE Průběh výstavby odpovídá projektové dokumentaci 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci 

RIZIKO Popis rizika 
NE Nemovitá věc situována v záplavové zóně I 

 

Nemovitá věc:   byla v minulosti zaplavena  nebyla v minulosti zaplavena  

Pojištění proti povodni / záplavě:  doporučuji                 není nutné 
Věcná břemena a obdobná zatížení 

RIZIKO Popis rizika 
NE Bez reálných břemen a služebností 

Rizika ostatní 

RIZIKO Popis rizika 
NE Nemovitá věc není pronajímána 

ANO Nemovitá věc vykazuje viditelné technické vady omezující její další životnost 

Popis ostatních rizik 
Rodinný dům je v současnosti v původním zanedbaném stavu neschopný standardního užívání k bydlení, po dokončení 
rekonstrukce se očekává stavebnětechnický stav jako velmi dobrý.  
 

Přehled listů vlastnictví 
LIST VLASTNICTVÍ číslo 896 
Kraj: CZ020 Středočeský Okres: CZ0204 Kolín 
Obec: 537641 Pečky Katastrální území: 718823 Pečky 
Ulice: Old. Dobiáše č.o.:  
Vlastníci Podíl 
PO IČO: 27413934 AAA Realitní fond, a.s. Na struze 227/1, 11000 Praha 1 / 1 
Stavby  stavba je součástí pozemku
část obce Pečky Rodinný dům č.p. 506 na pozemku p.č. 803 ANO 
Pozemky  

803 Pozemková parcela Parcela KN 311 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
804 Pozemková parcela Parcela KN 112 m2 zahrada 
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Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 896 ze dne 19.4.2022. 
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Kopie katastrální mapy ze dne 19.4.2022. 
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Fotodokumentace nemovité věci. 
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Mapa oblasti. 
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Informace o povodních. 

 
 


