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ODHAD OBVYKLÉ TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI 
 

 

Číslo: 2019/05/0227 
 

 

 

Předmět odhadu: Pozemek 8975 m2 pro zemědělské / komerční 

využití 

 
 

 
 

 

Typ nemovitosti 

 

Pozemek 
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Předmět ocenění 

 

 Pozemek par.č. 380/8, výměra 6163m2, orná půda BPEJ 5.26.01  

 Pozemek par.č. 380/9, výměra 2812m2, orná půda BPEJ 5.26.01  
 

Katastrální údaje 

Kraj Olomoucký 

Okres Přerov 

Obec Dolní Újezd 

Počet obyvatel v obci Dolní Újezd - 1 936 k r. 2019 (zdroj - Český statistický úřad: Počet obyvatel v 

obcích k 1.1.2019) 

Katastrální území Staměřice 

Katastrální pracoviště Přerov 

Čísla LV 542 

Popis nemovitosti 

Celková plocha 8 975 m2 

Vybavení, bližší popis 

Jedná se o spojené pozemky obdélníkového tvaru o celkové 

ploše 8 975m2. Pozemky jsou rovinaté se všesměrovou 

orientací. K pozemkům vede cesta v majetku ČR. 

Poloha nemovitosti 
Pozemky se nacházejí na okraji obce Staměřice vedle dálnice 

D35 přibližně 1500m od dálničního nájezdu Olomouc-Ostrava. 

Ostatní 

Na pozemcích jsou vysázené rychlerostoucí dřeviny – topoly, 

s aktuální výškou 5-7m a přibližně 8cm šířkou kmenu. Dřeviny 

na pozemku jsou součástí prodeje.  Podle územního plánu lze 

pozemky využívat pro zemědělskou činnost včetně výstavby 

výrobních a skladovacích hal související se zemědělskou 

výrobou. 

Odhad tržní obvyklé ceny nemovitosti 

3.500.000,- Kč  (slovy: Třimilionypětsettisíckorunčeských) 

Podklady pro ocenění nemovitosti 

 

Odhad byl zpracován 

s ohledem na: 

 

velikost, účel, umístění, vybavení a stav nemovitosti 
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Odhadnutá obvyklá nabídková cena úměrně odpovídá známým a zjištěným skutečnostem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Varnsdorfu dne 07.05.2019 

 

 

 
 

                                                     ……………………………………………………………… 

                    Radek Pilař 

Pro odhad obvyklé 

nabídkové ceny 

nemovitosti byly použity 

zjištěné informace o: 

 

 oceňované nemovitosti 

 nabídce prodeje nemovitostí obdobného typu a druhu 

využití 

 nejbližších možných nabídek z dané lokality, ve které 

se oceňovaná nemovitost nachází 

 

Zdroje 
cenová mapa pozemků, sreality.cz, ceskereality.cz, reality.cz, 

reality.idnes.cz, realitymix.cz 

Počet nalezených 

hodnocených nabídek 
6 
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