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ODHAD OBVYKLÉ TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI 
 

 

Číslo: 2019/05/0230 
 

 

 

Předmět odhadu: Rekreační pozemek 443 m2 + spoluvlastnický 

podíl na příjezdové cestě 

 

 

 

 

 

Typ nemovitosti 

 

Pozemek 
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Předmět ocenění 

 

 Pozemek p.č. 465/7, výměra 420m2, ostatní plocha 

 Pozemek p.č. st.68, výměra 23m2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba 

s  č.ev. 25 – stavba pro rodinnou rekreaci, která je ve vlastnictví České republiky 

 Pozemek p.č. 465/11, výměra 202m2, ostatní plocha, LV č. 729   – podíl 1/4 

 Pozemek p.č. 527/1, výměra 787m2, ostatní plocha, LV č. 728     – podíl 1/30 
 

Katastrální údaje 

Kraj Pardubický 

Okres Chrudim 

Obec Bojanov 

Počet obyvatel v obci Bojanov - 643 k r. 2019 (zdroj - Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích 

k 1.1.2019) 

Katastrální území Horní Bezděkov u Bojanova 

Katastrální pracoviště Chrudim 

Čísla LV 524, 728, 729 

Popis nemovitosti 

Celková výměra 

pozemku 
443 m2 

Vybavení, bližší popis 

Pozemek o celkové výměře 443m2 pro rekreaci a sportovní 

využití. Na pozemku se nachází chatka ve vlastnictví ČR s 

předkupním právem pro vlastníka pozemku. Chatka je ve 

špatném stavebně technickém stavu a po odkoupení lze buďto 

kompletně renovovat nebo odstranit. K pozemku vede 

nezpevněná cesta v podílovém vlastnictví. 

Elektřina 
Elektřina je v současné době odpojená a je nutné přípojku 

obnovit. 

Voda Vodu je nutno řešit z vlastního zdroje. 

Poloha nemovitosti 

Pozemek je svažitý k západní straně a nachází se v rekreační 

oblasti, místní část Hořelec, blízko vodní nádrže Seč a řeky 

Chrudimky. Z pozemku je nádherný výhled v těsném 

sousedství lesa ze dvou stran. Přibližně 800m od pozemku je 

autobusová zastávka. 

Odhad tržní obvyklé ceny nemovitosti 

455.000,- Kč  (slovy: Čtyřistapadesátpěttisíckorunčeských) 
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Odhadnutá obvyklá nabídková cena úměrně odpovídá známým a zjištěným skutečnostem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Varnsdorfu dne 17.05.2019 

 

 

 
 

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

                    Radek Pilař 

Podklady pro ocenění nemovitosti 

 

Odhad byl zpracován 

s ohledem na: 

 

velikost, účel, umístění, vybavení a stav nemovitosti 

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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