
CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ   objednatel: 

Ing. František Průša     JUDr. Danuše Polláková Staňková 

Západní č.p. 187      insolvenční správce manželů Jaklových 
538 22 Slatiňany – Škrovád                 Jindřišská 1441 

604 635 555, frantisek.prusa@seznam.cz     530 02 Pardubice   

 

Odborné vyjádření  

k ceně obvyklé nemovitých věci pro účely objednatele ve věci insolvenčního řízení: 

- KSHK 45 INS 6356/2015 

- JUDr. Danuše Polláková Staňková  

Ocenění je stanoveno ke dni 7.10. 2021. 

 

 

Předmět ocenění: 

Řadová garáž   
- pozemek označený jako stp.č. 1005, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž  

vše v katastrálním území Broumov. Uvedené nemovité věci jsou zapsány na LV č. 3036 pro 

katastrální území Broumov, obec Broumov u Katastrálního úřadu pro Královohradecký, 

Katastrálního pracoviště Náchod.  

 

Poloha:  

Oceňované nemovité věci se nachází se v obci Broumov a to v blízkosti centrální části města – 

východně cca 150 m od Mírového náměstí a cca 50m západně od řeky Stěnavy. V blízkosti se 

nenachází žádná zhuštěná bytová zástavba či bytové domy. Přístup po asfaltové komunikaci z ulice 

„Na Příkopech“, mezi garážemi se nenachází zpevněná plocha.  

V obci je komplexní občanská vybavenost, nádraží BUS a ČD. V docházkové vzdálenosti je částečná  

občanská vybavenost.  

Popis:  

Garáž je řadová vnitřní v bloku sedmi garáží jako druhá zprava, zděné konstrukce bez funkční izolace 

proti zemní vlhkosti, podlaha betonová, strop betonový, střecha plochá s plechovou krytinou, 

klempířské prvky – oplechování z pozinkovaného plechu. Dešťová voda svedena na terén, vjezdová 

vrata z východní strany výklopná. Před garáží převážně jen rostlý terén (travní porost) zpevněná 

asfaltová plocha s odvodněním, průměrný technický stav, elektrika není zavedena.   

pozemek ozn. jako stp.č. 1005 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 18m2, po celé své ploše  

zastavěn stavbou – garáží. 

 

Odhad obvyklé ceny    

Porovnávací (srovnávací) způsob – vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny 

jiné funkčně související věci. V principu se jedná o vyhodnocení cen nabízených nemovitých věcí na 

trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitých věcí srovnatelných svým charakterem, 

velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen 

jednotlivých typů nemovitých věcí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být 

starší než 6 měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací 

schopnost. 

mailto:604%20635%20555


Závěrečný odborný odhad obecné ceny podle odborné úvahy znalce, na základě zvážení všech 

okolností a výše zjištěných cen. 

 

Porovnávací (srovnávací) způsob 

Pro tento konkrétní případ bylo použito srovnání: 

A) zrealizované prodeje mimo sídliště   

1) řadová garáž na stp.č. 426/1 

Katastrální území Broumov, LV č. 696 

Cena: 50 000,- Kč 

Zdroj: ČÚZK (dálkový přístup), V 2661/2021 

2) řadová garáž na stp.č. 426/5 

Katastrální území Broumov, LV č. 158 

Cena: 50 000,- Kč 

Zdroj: ČÚZK (dálkový přístup), V 2309/2021 

3) řadová garáž na stp.č. 435/6 

Katastrální území Broumov, LV č. 1535 

Cena: 65 000,- Kč 

Zdroj: ČÚZK (dálkový přístup), V 5311/2021 

4) řadová garáž na stp.č. 435/7 

Katastrální území Broumov, LV č. 3169 

Cena: 70 000,- Kč 

Zdroj: ČÚZK (dálkový přístup), V 6087/2021 

 

Zrealizované prodeje mimo sídliště   

Garáže v podobné či horší poloze (v blízkosti se nenachází bytové domy) a se srovnatelnou 

zastavěnou plochou a technickým stavem se prodávaly: 

rozpětí cen:      50 000,- Kč           až            70 000,- Kč  
 

 

B) zrealizované prodeje v těsné blízkosti bytových domů   

1) řadová garáž na stp.č. 1070 

Katastrální území Broumov, LV č. 939 

Cena: 160 000,- Kč 

Zdroj: ČÚZK (dálkový přístup), V 2678/2021 

2) řadová garáž na stp.č. 1641 

Katastrální území Broumov, LV č. 3700 

Cena: 290 000,- Kč 

Zdroj: ČÚZK (dálkový přístup), V 5961/2021 

3) řadová garáž na stp.č. 249/4 

Katastrální území Broumov, LV č. 158 

Cena: 120 000,- Kč 

Zdroj: ČÚZK (dálkový přístup), V 2060/2021 

 

 

 

 



 



 



 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


