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ODHAD OBVYKLÉ TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI 
 
 

Číslo: 2019/09/0253 
 
 
 

Předmět odhadu: Byt 2+1 v os. vlastnictví, Mariánské Lázně 
 

 

 

 

 

 

 

Typ nemovitosti 

 
Byt o dispozici 2+1 
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Předmět ocenění 

 
 Jednotka č. 280/18 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů v bytovém domě 

č.p.280 na pozemku par.č. st.305/3, podíl na společných částech 263/10000 
 

Katastrální údaje 

Kraj Karlovarský 

Okres Cheb 

Obec Mariánské Lázně 

Počet obyvatel v obci Mariánské Lázně – 12 800 k r. 2019 (zdroj - Český statistický úřad: Počet 
obyvatel v obcích k 1.1.2019) 

Katastrální území Mariánské Lázně 

Katastrální pracoviště Cheb 

Čísla LV 5050, 1316 

Popis nemovitosti 

Užitná plocha cca 59 m2 

Číslo podlaží bytu 1. snížené podlaží 

Vybavení, bližší popis 

Jedná se o bytovou jednotku upravenou a zkolaudovanou jako 
nebytový prostor. Využít lze tedy jak pro bydlení, tak i k 
podnikatelským účelům. Prostory se nachází v 1. sníženém 
podlaží s vlastním postranním vchodem. Prostory se skládají ze 
vstupního prostoru 15,75m2, dvou neprůchozích místností 19,4 
a 14,5m2  a standardního sociálního zařízení (WC, umyvadlo a 
sprcha) a dalšího soc.zařízení  (WC s umyvadlem). Dále v 
odděleném prostoru je umístěna menší kuchyňka s elektrickým 
bojlerem. V místnostech jsou dřevěné plovoucí podlahy, na 
WC a umývárně je dlažba, dřevěná euro okna, snížené 
zateplené stropy, které lze demontovat pro případné zvýšení 
světlosti. Je zde zavedená telefonní linka a v domě je kabelová 
TV. Před domem se nachází společná předzahrádka. 

Třída energetické 
náročnosti budovy 

G – mimořádně nehospodárná 

Vytápění domu 
Vytápění je řešeno ústředním topením. Výměníková stanice 
dálkového topení je umístěna pod vstupní místností a jednou 
obytnou místností, takže de facto přitápí podlahou. 

Ostatní 

Měsíční zálohy činí přibližně 2600Kč. Aktuálně prostor slouží 
pro ubytování zahraničního personálu lázeňských hotelů. 
Zajímavé nájemné lze dále optimalizovat. Zařízení bytu je 
součástí prodeje včetně reklamní vitríny umístěné na hranici 
pozemku směrem do hlavní ulice. 
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Odhadnutá obvyklá nabídková cena úměrně odpovídá známým a zjištěným skutečnostem. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Varnsdorfu dne 25.09.2019 

 

 

 

 

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

                    Radek Pilař 

Odhad tržní obvyklé ceny nemovitosti 

2.300.000,- Kč  (slovy: Dvamilionytřistatisíckorunčeských) 

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 


