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ODHAD OBVYKLÉ TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI 
 
 

Číslo: 2019/10/0254 
 
 

Předmět odhadu: Pozemek 9571 m2, Petrov u Hodonína 
 

 

 

 

Typ nemovitosti 

 
Pozemek 
 

Předmět ocenění 

 
 Pozemek par.č.  1288/1, výměra 7576m2, orná půda, BPEJ 0.63.00 
 Pozemek par.č. 1288/14, výměra 963m2, orná půda, BPEJ 0.63.00 
 Pozemek par.č. 1288/19, výměra 1032m2, orná půda, BPEJ 0.63.00 
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Katastrální údaje 

Kraj Jihomoravský 

Okres Hodonín 

Obec Petrov 

Počet obyvatel v obci Petrov - 1319 k r. 2019 (zdroj - Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích k 
1.1.2019) 

Katastrální území Petrov u Hodonína 

Katastrální pracoviště Hodonín 

Číslo LV 2761 

Popis nemovitosti 

Bližší popis 

Rovinatý pozemek, který tvoří 3 spojené parcely o celkové 
výměře 9571m2. Podle územního plánu je část pozemku o 
velikosti cca 1500m2 určená pro bydlení v rodinných domech 
a zbývající část lze využít jako zahradu. K pozemku vede 
obecní asfaltová cesta. 

Inženýrské sítě Inženýrské sítě (voda a elektřina) jsou na hranici pozemku. 

Plyn Plyn je přibližně 80m od pozemku. 

Odpady Kanalizace se nachází přibližně 3m od hranice pozemku. 

Poloha nemovitosti 
Pozemek má trojúhelníkový tvar a nachází se v klidné části 
obce na soutoku říčky Radějovky a Baťova kanálu. 

Odhad tržní obvyklé ceny nemovitosti 

4.000.000,- Kč  (slovy: Čtyřimilionykorunčeských) 

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 
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Odhadnutá obvyklá nabídková cena úměrně odpovídá známým a zjištěným skutečnostem. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ve Varnsdorfu dne 01.10.2019 

 

 

 

 

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

                    Radek Pilař 

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

Počet nalezených 
hodnocených nabídek 
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