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ODHAD OBVYKLÉ TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI 
 
 

Číslo: 2021/01/310 
 
 

Předmět odhadu: Chata v obci Hvozdnice, pozemek 665 m2 
 

 

 

 

Typ nemovitosti 

 
Chata 
 

Předmět ocenění 

 
• pozemek par. č. st. 500, výměra 25m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba s č.ev.115 – stavba pro rodinnou rekreaci 



 

TRADE REALITY s.r.o., Legií 1278, 407 47 Varnsdorf, IČ 01662511, www.tradereality.cz, info@tradereality.cz 
Provozovatel dražebního portálu www.rychledrazby.cz, info@rychledrazby.cz. 

 

 

• pozemek par. č. st. 240, výměra 14m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba bez č.p./ č.ev.  

• pozemek par.č. 216/1, výměra 626m2, zahrada, BPEJ 4.26.04 
 

Katastrální údaje 

Kraj Středočeský 

Okres Praha-západ 

Obec Hvozdnice 

Počet obyvatel v obci Hvozdnice - 517 k r. 2020 (zdroj - Český statistický úřad: Počet obyvatel v 

obcích k 1.1.2020) 
Katastrální území Hvozdnice 

Katastrální pracoviště Praha-západ 

Číslo LV 232 

Popis nemovitosti 

Užitná plocha Cca 35 m2 

Vybavení, bližší popis 

Chata má dřevěnou konstrukci a v roce 2017 byla kompletně 
rekonstruovaná včetně zateplené fasády a podkroví a výměny 
oken.  V přízemí se nachází předsíň se vstupem na terasu, 
obývací pokoj s kuchyňkou a chemické WC.  V podkroví je 
ložnice. Na oploceném pozemku se dále nachází nově 
postavený zděný zahradní domek a původní dřevěná kolna 
s přistavěným dřevníkem. Vybavení chaty kromě elektrických 
spotřebičů je součástí prodeje. Na rovinaté zahradě se nachází 
několik vzrostlých keřů, ovocné stromy a nádherný veliký 
Rododendron. 

Technologie výstavby Dřevěná 

Stav objektu Po kompletní rekonstrukci 

Třída energetické 
náročnosti budovy 

 
G – mimořádně nehospodárná (podle vyhlášky 78/2013 Sb.) 
 

Vytápění domu Vytápění je řešeno lokálně kamny na tuhá paliva. 

Voda, elektřina Chata je napojená na vlastní studnu a elektřinu 

Poloha nemovitosti 
Lokalita je velmi klidná, na okraji lesů, vhodná pro rekreaci i 
celoroční pobyt. 

Ostatní 

V obci je k dispozici MŠ a škola, obchod s potravinami, pošta 
a restaurace. Dopravní obslužnost obce zajišťuje příměstská 
autobusová linka č.314 na trase Praha (Smíchovské nádraží) – 
Mníšek pod Brdy. Autobusová zastávka se nachází přibližně 
400m od pozemku. Příjezdová cesta je obecní, která je částečně 
zpevněná. Podél severozápadní hranice katastru obce vede 
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Odhadnutá obvyklá nabídková cena úměrně odpovídá známým a zjištěným skutečnostem. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Varnsdorfu dne 14.1.2021 

 

 

 

 

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

                    Radek Pilař 

železniční trať Praha –Dobříš, zastávka Bojov přibližně 3km od 
pozemku.   

Odhad tržní obvyklé ceny nemovitosti 

3.200.000,- Kč  (slovy: Třimilionydvěstětisíckorunčeských) 

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 


