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ODHAD OBVYKLÉ TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI 
 

 

Číslo: 2019/05/0228 
 

 

Předmět odhadu: Rodinný dům, Rumburk 
 

 
 

Typ nemovitosti 

 

Rodinný dům 

 

Předmět ocenění 

 

 Pozemek par.č. 1746, výměra 197m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba s č.p. 1406 – rodinný dům 

 Pozemek par.č. 1747/1, výměra 223m2, zahrada, BPEJ 7.50.11 

 Pozemek par.č. 1747/2, výměra 17m2, zahrada, BPEJ 7.50.11 
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Katastrální údaje 

Kraj Ústecký 

Okres Děčín 

Obec Rumburk 

Počet obyvatel v obci Rumburk – 11 082 k r. 2019 (zdroj - Český statistický úřad: Počet obyvatel v 

obcích k 1.1.2019) 

Katastrální území Rumburk 

Katastrální pracoviště Rumburk 

Číslo LV 1124 

Popis nemovitosti 

Počet nadzemních 

podlaží, půda, sklep 

Dům má 2 nadzemní patra, půdu vhodnou na přestavbu na 

obytné podkroví a je kompletně podsklepený. 

Vybavení, bližší popis 

Předmětem aukce je cihlový rodinný dům prvorepublikové 

architektury. První patro nabízí zajímavý prostor pro 

vybudování kanceláře, ordinace nebo prodejny. Ve 2 patře, 

případně v podkroví lze vybudovat prostorný byt nebo 

mezonet. Vedle domu na pozemku č. 1747/2 se nachází garáž, 

která je momentálně v nesouladu dle ZDŘ-28/2017 se stavem 

zapsaným v katastru nemovitostí. Tuto garáž je možné zbourat 

a vybudovat na místě parkoviště, nebo nechat stavbu dodatečně 

zapsat do katastru nemovitostí. 

Technologie výstavby Cihlová 

Stav objektu Dům vyžaduje kompletní rekonstrukci. 

Inž. sítě Dům je napojený na veškeré inž. sítě. 

Poloha nemovitosti 

Dům je vzhledem ke své poloze u frekventované silnice 

nedaleko nákupního centra vhodný zejména k podnikatelským 

účelům.   

Ostatní Ve městě se nachází veškeré služby občanské vybavenosti. 

Odhad tržní obvyklé ceny nemovitosti 

900.000,- Kč  (slovy: Devětsettisíckorunčeských) 

Podklady pro ocenění nemovitosti 

 

Odhad byl zpracován 

s ohledem na: 

 

velikost, účel, umístění, vybavení a stav nemovitosti 

Pro odhad obvyklé 

nabídkové ceny 

 

 oceňované nemovitosti 
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Odhadnutá obvyklá nabídková cena úměrně odpovídá známým a zjištěným skutečnostem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Varnsdorfu dne 10.05.2019 

 

 

 
 

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

                    Radek Pilař 

nemovitosti byly použity 

zjištěné informace o: 
 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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