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ODHAD OBVYKLÉ TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI 
 

 

Číslo: 2019/06/0236 
 

 

 

Předmět odhadu: Byt 1+1, 45 m2, Česká Lípa 
 

 

Typ nemovitosti 

 

Byt 1+1 

 

Předmět ocenění 

 

 Jednotka č. 905/4 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů v bytovém domě s č.p. 

905 na pozemku p.č. 2876 

 Pozemek par.č. 2877, ostatní plocha  

 Podíl na společných částech domu a pozemku 451/6811 
 

Katastrální údaje 

Kraj Liberecký 

Okres Česká Lípa 

Obec Česká Lípa 

Počet obyvatel v obci Česká Lípa – 37 444 k r. 2019 (zdroj - Český statistický úřad: Počet obyvatel 

v obcích k 1.1.2019) 
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Katastrální území Česká Lípa 

Katastrální pracoviště Česká Lípa 

Čísla LV 8715, 7617, 8198 

Popis nemovitosti 

Celková plocha 45 m2 

Číslo podlaží bytu 1. NP 

Počet nadzemních 

podlaží 
4 

Vybavení, bližší popis 

Podlahy v bytě tvoří keramická dlažba v předsíni, WC a 

koupelně, v obývacím pokoji je plovoucí podlaha a v kuchyni 

jsou zachovalé parkety. V celém bytě jsou nové na míru 

vyrobené dveře.  K bytu náleží také sklepní kóje a společná 

uzavřená zahrada za domem.  Součástí prodeje je nová 

kuchyňská linka se sporákem, šatní skříň, postel, gauč a krbová 

kamna. 

Technologie výstavby Cihlová 

Stav objektu Byt je po částečné rekonstrukci. 

Třída energetické 

náročnosti budovy 
G – mimořádně nehospodárná 

Vytápění bytu Plynovými přímotopy a kamny na tuhá paliva. 

Voda, odpady V domě jsou nové rozvody vody a odpadů. 

Elektřina Rozvody elektřiny jsou v původním stavu. 

TUV Ohřev vody je vlastním el. bojlerem. 

Poloha nemovitosti 

Bytový dům se nachází v centru města České Lípy v méně 

frekventované a klidné části.  Bezplatné parkovaní je možné 

přímo u domu. Veškerá občanská vybavenost je v dosahu. 

Odhad tržní obvyklé ceny nemovitosti 

1.350.000,- Kč  (slovy: Jedenmiliontřistapadesáttisíckorunčeských) 

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 02.07.2019 

 

 

 
 

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

                    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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