
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 11534-1312/2020 

 

 

Objednatel znaleckého posudku: Tomko a partneři v.o.s. 
 insolvenční správce, dlužník Jana Kučerová 

Řipská 1676/25 
130 00 Praha 3 

 

Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny podílu 55/576 na 
nemovitostech zapsaných na LV 192 pro katastrální 
území Neustupov, obec Neustupov, okres Benešov, 
pro účely insolvenčního řízení KSPH 72 INS 
1232/2017 

 

Dle mezinárodně uznávaných metodik pro stanovení tržní ceny nemovitosti podle stavu ke dni 
16.6.2020 znalecký posudek vypracoval: 

 XP invest, s. r. o. 

 Mánesova 1374/53 

 120 00 Praha 2 

   

 www.odhadonline.cz 

 Tel.: +420 737 858 334 

 Email: info@xpinvest.cz 

 

 

Znalecký posudek obsahuje 10 stran textu včetně titulního listu a 17 stran příloh. Objednateli se 
předává ve 2 vyhotoveních. 

 

V Praze 24.6.2020 
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A. NÁLEZ 

1. Znalecký úkol 
Stanovení obvyklé ceny podílu 55/576 na nemovitostech zapsaných na LV 192 pro kat. území 
Neustupov, obec Neustupov, okres Benešov, pro účely insolvenčního řízení KSPH 72 INS 1232/2017 

2. Základní informace 
Název předmětu ocenění: Nemovitosti LV 192 
Adresa předmětu ocenění: Neustupov čp. 85 
 257 86 Neustupov 
LV: 192 
Kraj: Středočeský 
Okres: Benešov 
Obec: Neustupov 
Katastrální území: Neustupov 
Počet obyvatel: 529 

3. Prohlídka a zaměření 
Obhlídka se zaměřením byla provedena dne 16.6.2020 za přítomnosti pana Petra Kučery, 
spolumajitele. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 
- výpisy z elektronické formy KN ze dne 16. 6. 2020 
- snímek katastrální mapy 
- místní šetření dne 16. 6. 2020 
- informace poskytnuté panem Petrem Kučerou 
- inzerce nemovitostí na internetových realitních portálech (www.sreality.cz, www.inem.cz) 
- informace z Katastru nemovitostí (Sbírka listin) 

5. Vlastnické a evidenční údaje 
Vlastnické údaje k datu ocenění: 

Jana Kučerová, Kaplířova 932, 259 01 Votice, podíl 55/576 

 

Nemovitosti:  

- pozemek pč.st.144 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 394m2 se stavbou bydlení čp.85  
- pozemek pč.st.147 – zastavěná plocha – společný dvůr, výměra 201m2  
- pozemek pč. 1110 – lesní pozemek, výměra 7.085m2 
 
zapsané na LV 192  pro kat. území Neustupov, obec Neustupov, okres Benešov 

 

6. Dokumentace a skutečnost 
Vzhledem k účelu posudku nejsou exekutorská zástavní práva a související zápisy váznoucí na 
nemovitosti v ocenění zohledňována. Zhotovitel předpokládá, že informace poskytnuté oslovenými 
osobami svou úplné a pravdivé. 
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Z konfrontace katastrálních map s leteckými snímky je zřejmé, že část pozemku st.147 leží i pod 
sousedními dvorky. Přesné informace by dalo geodetické zaměření, reálně využitelný je ale menší 
prostor dvorku, než udává katastr. 

 

 

7. Celkový popis nemovitosti 
Obec Neustupov se nachází na jižním okraji okresu Benešov asi 5 km jihovýchodně od Votic 
nedaleko páteřní komunikace I/3 Praha – České Budějovice. Obec má omezenou občanskou 
vybavenost (MŠ, obchod, pohostinství, OÚ), obecní vodovod a obsluhována je autobusovou 
dopravou. 
Oceňované nemovitosti se stavbou čp.85 leží v centru obce.  Přístup k domu je asfaltovou obecní 
komunikací, parkování je možné před domem. Zastávka autobusu je cca 100m od domu. V okolí 
nemovitosti jsou vesnické rodinné domy se zahradami a hospodářskými stavbami. Stavba je připojena 
na elektřinu, vodovod a splašky jsou svedeny do septiku.  
Původní část částečně podsklepeného domu se sedlovou střechou byla vystavěna před více než 100 
lety, v 80. letech proběhla rekonstrukce s přístavbou 2.NP. Stavba je ze smíšeného zdiva, zdi v 1.NP 
jsou 60 cm široké, krytina střechy je původní, pouze přeložená, z pálených tašek, plechové 
klempířské prvky. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnější omítky vápenocementové. Podlahy na 
chodbách, v kuchyni, koupelně a WC v přízemí jsou kryty dlažbou, v pokojích kobercem, ve 2.NP 
jsou podlahy prkenné, jedna z místností nedokončená bez podlah.  Topení je řešeno ÚT s kotlem na 
TP, teplá voda bojlerem.   
Dům by bylo možné využívat jako dvougenerační, místnosti ve 2.NP ale v současnosti slouží jako 
skladiště nepotřebného nábytku bez vybavení kuchyně či funkční koupelny a WC. Vstup do domu je 
uprostřed přízemí do chodby procházející celým domem do zadní kryté verandy, vlevo je obývací 
pokoj, napravo ložnice, obojí s okny do ulice, dále chodbou nalevo koupelna a WC bez oken a 
napravo kuchyně a za ní další pokoj s okny do dvora. Z prosklené verandy je vstup na dvůr a na 
dřevěné schodiště do 2.NP, zde jsou upravené další 3 obytné místnosti, část je ještě nedokončená. 
Z patra také vedou strmé schody na půdu. Stavba je před rekonstrukcí, 1,5 roku neobývaná. 
K východnímu štítu domu přiléhá stodola s dřevěnými vraty z ulice a za ním navazuje zděná kůlna 
v dezolátním stavu. 
Dvorek domu je neudržovaný, s odloženým materiálem, zarostlý vysokou travou a bujnými 
křovinami. Kromě kůlen je oplocen pletivovým plotem. 
 
Lesní pozemek pč.1110 se nachází severně od obce Neustupov na okraji rozsáhlého lesního porostu 
poblíž silnice z Neustupova do Otradovic. Pozemek je svažitý, porost tvoří zejména smrk. Na konci 
roku 2019 byly vykáceny jednotlivé stromy napadané kůrovcem. 
 
 

Tabulkový popis 

Popis rodinného domu 

Typ rodinného domu Řadový uliční objekt 

Počet nadzemních podlaží 2 

Podsklepení částečné 

Podkroví ne 

Půda ano 
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Dům byl postaven v roce Před více než 100 lety 

Zdroj informace o době výstavby na základě sdělení přítomné osoby 

Rozsah rekonstrukce domu 80.léta rekonstrukce a přístavba 2.NP 

Základy smíšené 

Konstrukce Smíšená cihlová 

Stropy dřevěné trámové 

Tloušťka stěn 60 cm 

Střecha sedlová 

Krytina střechy pálená taška 

Klempířské prvky plechové 

Vnější omítky vápenocementové 

Vnitřní omítky vápenné 

Typ oken v domě dřevěná zdvojená 

Orientace oken obytných 
místností severovýchod, jihozápad 

Koupelna(y) klasická vana 

Toaleta(y) klasická toaleta 

Vstupní dveře dřevěné 

Typ zárubní ocelové 

Vnitřní dveře dřevěné plné, sololitové plné 

Osvětlovací technika lustry 

Kuchyně Bez vybavení 

Dispozice RD dvougenerační 

Popis místností a rozměry v m2 Podlahová plocha činí cca 190 m
2
. 

Elektřina 230V a 400V 

Vodovod vodovod 

Svod splašek septik 

Plynovod ne 

Řešení vytápění v domě kotel na tuhá paliva 

Topná tělesa závěsné radiátory 

Řešení ohřevu vody bojler 

Podlahy v domě 

místnosti: prkenná podlaha 
kuchyně: prkenná podlaha 
koupelna, WC: keramická dlažba 
chodba: keramická dlažba 
ostatní: keramická dlažba 

Popis stavu rodinného domu před rekonstrukcí 

Vady rodinného domu 
rozvody: zastaralý prvek 
vybavení: podstandardní prvek 
podlahy: podstandardní prvek 
okna: zastaralý prvek 
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střecha: poškozený prvek 
zdivo: zastaralý prvek 

Popis pozemku  

Trvalé porosty  Divoce rostoucí dřeviny 

Venkovní stavby stodola, kůlna 

Sklon pozemku  

Oplocení Pletivový plot 

Přístupová cesta k objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba bytovými a rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci centrum obce 

Vybavenost 
dostupnost pouze menších obchodů s omezenou otevírací 
dobou, soustava škol není v místě dostupná - nutnost 
dojezdu,  

Životní prostředí 
klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v podobě 
lesů a luk v docházkové vzdálenosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

Spojení a parkovací možnosti pouze zastávka autobusových spojů, dobré parkovací 
možnosti přímo u objektu 

Sousedé a kriminalita  

Věcná břemena  

Další informace  

 

 

8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny používáme mezinárodně uznávaných oceňovacích postupů. 

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), Část první , Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 1: 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. 
Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu 
vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 
prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí 
například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními 
poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím 
a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající 
z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 
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Volba metody: 

Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě tržního porovnání. 
Základní metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda porovnání pomocí 
indexů uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, nakladatelství CERM.  

 

9. Obsah znaleckého posudku 

I) ocenění srovnávací metodou 

    a) RD čp.85, Neustupov s příslušenstvím a pozemky – podíl  

    b) Lesní  pozemek – podíl  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) ocenění srovnávací metodou 
Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi 
nabízenými k prodeji v blízké lokalitě. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, 
za kterou by nemovitost mohla být směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí 
uvažuje s mnoha faktory (např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). Tyto faktory jsou 
zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto parametrů a vyhodnocením jejich 
vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

 

 a) RD čp.85 Neustupov s příslušenstvím a pozemky – podíl  

Pro srovnání byly vybrány starší rodinné domy a chalupy v malých obcích v okolí Votic aktuálně 
nabízené na realitním trhu nebo v blízké minulosti prodané. Popisy srovnávaných nemovitostí jsou 
uvedeny v příloze. 

 
Rodinný dům č.p. 85 obec Neustupov 

  

K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti 

  

Neustupov, okres Benešov 190 m
2
, dvougenerační, podsklepený: 

částečné 
Před 
rekonstrukcí 595 m

2 Část pozemku pod cizím 
dvorkem 

  

Větrov, Votice, okres Benešov 164 m
2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 4663 m
2  

Neustupov, okres Benešov 250 m
2
, Patrový Dobrý 1824 m

2  
Neustupov, okres Benešov 163 m

2
, Přízemní Velmi dobrý 412 m

2  
Nazdice, Votice, okres Benešov 215 m

2
, Přízemní Po rekonstrukci 887 m

2  
Louňovice pod Blaníkem, okres 
Benešov 200 m

2
, Patrový Dobrý 654 m

2  
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci na 

pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 
- 

stav 

K4 - 
pozemek 

K5 - další 
vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 

K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 3.016.000 
Kč Nepoužit 3.016.000,00  1.00 1.00 1.00 1.50 1.10 1.00 1.6500 1.827.879 Kč 

2 3.250.000 
Kč 0.9 2.925.000,00  1.00 1.30 1.15 1.30 1.10 1.00 2.1379 1.368.165 Kč 

3 1.800.000 
Kč 0.9 1.620.000,00  1.00 0.90 1.20 0.95 1.10 1.00 1.1286 1.435.407 Kč 

4 1.699.000 
Kč Nepoužit 1.699.000,00  1.00 1.10 1.30 1.20 1.10 1.00 1.8876 900.085 Kč 

5 1.800.000 
Kč Nepoužit 1.800.000,00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.1000 1.636.364 Kč 

    

Celkem průměr 1.433.580,00  

Minimum 900.085,00  

Maximum 1.827.879,00  

Směrodatná odchylka - s 348.386,43  

Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 1.085.193,57  

Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 1.781.966,43  

K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 

K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 

K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 

K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 

K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 

K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 

Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 

 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 
Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávaných nemovitostí stanovujeme srovnávací 
hodnotu nemovitosti na 1.434.000 Kč za celek, tj. podíl 55/576 na domě čp.85 spolu 
s příslušenstvím a přilehlými pozemky činí po zaokrouhlení     

137.000,- Kč.  

 

b) Lesní  pozemky – podíl  

Pro srovnání byly vybrány lesní pozemky v okolí Neustupova. Popisy srovnávaných nemovitostí 
jsou uvedeny v příloze. 

Pozemek v katastrálním území Neustupov, obec Neustupov 

  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - účel užití 
K4 - inženýrské 

sítě 
K5 - další 
vlastnosti 

  

Oceňovaný 
objekt 

Neustupov, Neustupov, okres 
Benešov plocha 7085 m

2
 Kůrovec vykácen   

  

1 Smilovy Hory, okres Tábor plocha 7133 m
2
    

2 Nová Ves u Mladé Vožice, okres 
Tábor 

plocha 50746 

m
2
 

část holina, nutno 
zalesnit   

3 Struhařov, okres Benešov plocha 4967 m
2
    

4 Benešov, okres Benešov 
plocha 17659 

m
2
 

   

5 Čeňovice, Teplýšovice, okres 
Benešov plocha 6368 m

2
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená za 

1 m
2
 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
účel 
užití 

K4 - 
inženýrské 

sítě 

K5 - další 
vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 

K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 13,32 Kč 0.9 11,99 Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 11,99 Kč 

2 11,63 Kč 0.9 10,46 Kč 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 0.8000 13,08 Kč 

3 9,06 Kč 0.9 8,15 Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 8,15 Kč 

4 25,43 Kč 0.9 22,88 Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 22,88 Kč 

5 22,77 Kč 0.9 20,49 Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 20,49 Kč 

    

Celkem průměr 15,32 Kč 

Minimum 8,15 Kč 

Maximum 22,88 Kč 

Směrodatná odchylka - s 6,15 Kč 

Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 9,17 Kč 

Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 21,47 Kč 

K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti 

K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 

K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti 

K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí 

K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 

K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší) 

Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 

 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 
Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávaných nemovitostí stanovujeme srovnávací 
hodnotu lesního pozemku na 15,-Kč/m2, tj. za pozemek pč.1110 (7085 x 15,-)  106.275 za celek, 
tzn. podíl 55/576 činí 10.148,- Kč, po zaokrouhlení                                         

                     10.000,- Kč 

C. REKAPITULACE 

a) Srovnávací hodnota Neustupov čp.85 s příslušenstvím  a pozemky, podíly             137 000,- Kč 

b) Srovnávací hodnota lesního pozemku Neustupov, podíly                                     10 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

 

Závěr: 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy 
nemovitostí a se zohledněním omezené obchodovatelnosti podílů stanovujeme obvyklou cenu 
nemovitostí – podílu 55/576 na stavebních pozemcích se stavbou čp. 85 zapsaných na LV 192 
pro kat. území Neustupov, obec Neustupov,  okres Benešov,  ke dni  16.6.2020  na 

 137.000,-Kč 

 Slovy: Jednostotřicetsedmtisíc Kč 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy 
nemovitostí  se zohledněním omezené obchodovatelnosti podílů stanovujeme obvyklou cenu 
nemovitostí – podílu 55/576 na pozemku pč. 1110 zapsaném na LV 192 pro kat. území 
Neustupov, obec Neustupov,  okres Benešov,  ke dni  16.6.2020  na 

 10.000,-Kč 

 Slovy: Desettisíc Kč 

Vypracoval:  
XP invest, s. r. o. – Znalecký ústav 

Mánesova 53, 120 00 Praha 2 

IČ: 284 62 572 

Ing. Jana Petrželová 

V Praze dne 24.6.2020 

D. Znalecká doložka 
Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, jmenovaný 
podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, 
a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve 
znění pozdějších předpisů, Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 
ze dne 14. 6. 2012 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru 
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 11534-1312/2020 znaleckého deníku. 

 

E. Seznam příloh 

- výpis z elektronické formy katastru nemovitostí  
- mapy 
- LHO 
- fotodokumentace 
- srovnávané nemovitosti 
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Výpis z elektronické formy katastru nemovitostí: 
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Mapy: 
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LHO: 
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Fotodokumentace: 
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Srovnávané nemovitosti: 

Nemovitost č.1: 

 

Prodej, Rodinný dům, 164 m
2
, Větrov, 

Votice, okres Benešov 
 
Celková cena:  3.016.000 Kč  
V-2645/2020, KS 3.4.2020 
 
 
Adresa: Větrov čp.13, Votice, okres Benešov  

 
Prodej domu 7+2 146 m2 obytné a 267 m2 užitné plochy v obci Votice, část Větrov. Hlavní 
předností je umístění domu tak, že umožní i vícegenerační bydlení nebo stavbu dalšího domu s 
parametry venkovského bydlení se zázemím města Votice. Objekt má potenciál poskytnout 
naprosté soukromí pro realizaci soukromých aktivit na rozlehlém pozemku, kdy zahrada má výměru 
4.457 m2. K domu náleží skleník o výměře 66 m2 a zahradní domek o výměře 35 m2. Vlastní dům 
disponuje rozlehlým suterénem včetně dílny a garáže (121 m2), obytné prostory jsou uspořádány do 
dvou podlaží. Přístup do přízemí (1.NP) je upraven jako bezbariérový a navazuje na ně i terasa (79 
m2). Jsou zde 3 pokoje, kuchyně a Koupelna s WC. V patře (2.NP) jsou 4 pokoje a kuchyně, kdy 
dva pokoje vznikly dostavbou původní terasy. Dům je nyní neobývaný v původním stavu se 
základní údržbou, kompletní rekonstrukce je nezbytná.   
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Nemovitost č.2: 

 

Prodej, Rodinný dům, 250 m
2
, Neustupov, 

okres Benešov 

Celková cena:  3.250.000 Kč  

Adresa: Neustupov, okres Benešov  

 
Rodinný dům s garáží, hospodářskou budovou a s prostornou zahradou v obci Neustupov. Dům o 
zastavěné ploše 133 m2 leží na vlastním pozemku o celkové ploše 1824 m2, z toho zahrada 1159 
m2 a hospodářská budova 102 m2. Dům je částečně podsklepen (34 m2). Obytná plocha domu je 
195 m2 (1. NP 99 m2 a 2. NP 96 m2). IS – voda: obecní vodovod a vlastní kopaná studna, odpad: 
septik, elektřina: 230/400. Topení etážové s kotlem na tuhá paliva, plechové radiátory. TUV – 2x 
elektr. bojler. Dispozice: 1. NP - 3 pokoje, kuchyň, koupelna s vanou, samostatné WC, spíž, 
předsíň, vstupní veranda. 2. NP - 3 pokoje, kuchyň, koupelna s vanou, samostatné WC, sušárna, 
předsíň, lodžie a zasklený balkon. Podlahy – kuchyň a pokoje beton, veranda, sociální zařízení a 
předsíně dlažba. Okna původní v 1. NP špaletová, ve 2. NP klasická dřevěná. U domu je samostatná 
garáž, na kterou navazuje hospodářská budova. Na hospodářskou budovu navazuje z druhé strany 
zahrada s ovocnými stromy o velikosti 1159 m2.  
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Nemovitost č.3: 

 

Prodej, Rodinný dům, 163 m
2
, Neustupov, 

okres Benešov 

Celková cena:  1.800.000 Kč  

Adresa: Neustupov, okres Benešov  

 

Rodinný dům v obci Neustupov, v okrese Benešov. Na pozemku o velikosti 412 m2 se nachází 
dvoupatrový dům o dispozici 3+1 a 2+1, prostorná půda, průjezd, zahrada a na dům navazující část 
s hospodářskou přístavbou (garáž, stodola, kolna, technická místnost na sklad uhlí, dřeva apod.). 
Dispozice: 1.NP - vstupní chodba, obývací pokoj, kuchyně, WC. 2.NP - vstupní chodba, ložnice, 
obývací pokoj, kuchyně, ložnice, koupelna s vanou, WC a prostorná půda. Střešní krytina z roku 
2003, podlahy dřevěné či betonové. Dům je napojen na veřejný vodovod, teplá voda zajištěna 
elektrickým bojlerem, odpad řešen žumpou, elektřina 220/380, vytápění kombinovaným kotlem na 
dřevo a uhlí, rozvedené do radiátorů, případně krbovými kamny. Dům je v dobrém, udržovaném 
stavu, momentálně slouží k rekreačním účelům, proto je ihned připraven k úpravám či nastěhování.  
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Nemovitost č.4: 

 

 

Prodej, Rodinný dům, 215 m
2
, Nazdice, 

Votice, okres Benešov 
 

Celková cena:  1.699.000 Kč  
V-2045/2020, KS ze dne 18.3.2020 
 

Adresa: Nazdice čp.1, Votice, okres Benešov  

Rodinný dům 5+1 o obytné ploše 215 m2 s příslušenstvím, stojící na vlastním oploceném pozemku 
o výměře 877 m2 v obci Nazdice, část města Votice, okres Benešov. Jedná se o budovu bývalého 
zájezdního hostince z roku 1861.   Dům je z velké části podsklepen, postaven z cihelného zdiva a 
kamene, v podkroví je rozlehlý prostor, kde je možno vybudovat několik obytných místností. Dům 
by šlo využít díky své rozloze i jako penzion Součástí domu je krytá veranda 40 m2 a garáž.   Před 
10ti lety prošel dům částečnou rekonstrukcí, část střechy byla přeložena a na části je nová krytina, v 
polovině domu je nová elektřina, část oken vyměněna za plastová, jsou zde nové rozvody vody, 
odpadů, které jsou svedeny do jímky.   Dále pak je nově udělané vytápění – radiátory, elektrokotel a 
krbová kamna s výměníkem. Ohřev vody je zajištěn elektrickým boilerem. V koupelně se nachází 
rohová vana, umyvadlo, WC.   Dispozice domu: 1.PP.: Sklepní prostory s klenbami. 1.NP.: Vstup, 
vstupní rozlehlá chodba, velký sál, dva obytné pokoje, spíž, kuchyň, obývací pokoj, pracovna, 
koupelna. 2.NP.: Půda s možností rozšíření.   Přípojky: elektřina 230/400V, voda - studna, 
kanalizace jímka, topení ústřední.     

  

  

 



- 24 - 

 

Nemovitost č.5: 

 

 

Prodej, Rodinný dům, 200 m
2
, Louňovice 

pod Blaníkem, okres Benešov 
 
Celková cena:  1.800.000 Kč  
V-2557/2020, KS 20.4.2020 
 
Adresa: Louňovice pod Blaníkem čp.71, okres 
Benešov  

Rodinný dům, chalupa, vesnické stavení na rovinatém oploceném pozemku v Louňovicích pod 
Blaníkem, okr. Benešov. Dům je po částečné rekonstrukci a je obyvatelný. Dispozice domu je 3+1 s 
možností kvalitní půdní vestavby - další možnost dalších obytných místností. Do domu je zaveden 
plyn (plynový kotel - radiátory), kanalizace, vodovod, elektrika - vše funkční. Dům má naprosté 
soukromí, na pozemku je velká další stavba, velká místnost, dílny, úložné prostory. K nemovitosti 
vede kvalitní přístupová asfaltová komunikace.  
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Pozemek č.1: 

 

 

Prodej, Pozemek, 7133 m
2
, Smilovy Hory, 

okres Tábor 

Celková cena:  95.000 Kč  

Adresa: Smilovy Hory, okres Tábor  

 

V katastrálním území Velký Ježov nabízíme k prodeji pozemky o celkové výměře 7.133. Jeden 
pozemek je dle katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a zbylé dva jako lesní pozemky. 
Všechny pozemky jsou ve výlučném vlastnictví a tvoří jeden funkční celek. Z dřevin je zastoupen 
hlavně Smrk (90%) a Borovice (10%). Věk cca 107 let a zásoba cca 240 m3. LHP platné od 
1.1.2010 do 31.12.2019. K pozemkům je umožněn přístup pomocí lesní cesty.  
 

  

  
 

Pozemek č.2: 

 

Prodej, Pozemek, 50746 m
2
, Nová Ves u 

Mladé Vožice, okres Tábor 

Celková cena:  590.000 Kč  

Adresa: Nová Ves u Mladé Vožice, okres 
Tábor  

 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme prodej pozemků tvořící jeden celek, rovinatý terén. 
Lesní pozemky - 46.848m2, trvalý travní porost 3898m2 - pozemek navazuje na Mutický potok. 
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Lesní pozemky - 0,7ha - porost ve věku 77let, 1,6ha - porosty ve věku 10-62let, 1,5ha- výsadba 
starší 5let, 1,2ha - holina (povinnost zalesnit). Přístup po obecním pozemku. Více informací v RK.  
 

  

 

Pozemek č.3: 

 

 

Prodej, Pozemek, 4967 m
2
, Struhařov, okres 

Benešov 

Celková cena:  45.000 Kč  

Adresa: Struhařov, okres Benešov  

 

Nedaleko obce Struhařov nabízíme k prodeji borovicový lesní pozemek o celkové výměře 4.967 
m2. Pozemek tvořící jeden funkční celek se nachází ve vlastnictví jednoho majitele. Z dřevin je 
zastoupena hlavně Borovice (95 %) s příměsí Topolu (5%). Věk cca 55 let a celková zásoba cca 131 
m3. LHP platné od 1.1.2015 do 31.12.2024. Název katastrálního území je Struhařov u Benešova.  
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Pozemek č.4: 

 

Prodej, Pozemek, 17659 m
2
, Benešov, okres 

Benešov 

Celková cena:  449.000 Kč  

Adresa: Benešov, okres Benešov  

Pozemky s lesním porostem se nachází v katastru obce Benešov při jeho východním okraji – u části 
obce Boušice. Jedná se o soubor 5 parcel dle přiloženého snímku mapy. K dispozici aktuální 
vyjádření odborného lesního hospodáře.  
 

 

 

 

 

Pozemek č.5: 

 

Prodej, Pozemek, 6368 m2, Čeňovice, 
Teplýšovice, okres Benešov 

Celková cena:  145.000 Kč  

Adresa: Čeňovice, Teplýšovice, okres 
Benešov  

Prodej lesních pozemků v katastrálním území Čeňovice, obec Teplýšovice, okres Benešov. Celková 
plocha je 6.368 m2. Jedná se o soubor 3 parcel. Lze prodat i jednotlivě. Zásoba 130 m3 porostu SM, 
MD, DB ve věku 17 - 98 let. Dobrá dostupnost. V případě zájmu zašlu LHO + porostovou mapu.  

 


