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d.tum

vyhotoveírí: v Praze, dne 04.12.2019

A. Nález
l. znaleckÝ úkol
stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši 643/80l39 na pozemcích parc.
č. 9l0lI,91112,936,95|16,91814,920,921,922,923,934,935 nacházejících se v obci
Praha, okres Hlavní město Praha, katastrálni územíBranik pro pořeby insolvcnčního
řízení č. KSPH 67INS 1531212019-A-6.
2,

základní inlořmace
N_.utv_PIedmefu

ocenen1:
fuPřdmétu
Kraj:
okes:
Obec:
katastrálni
uzeml:
3,

spoluvlastnický podíl ve \.ýši 643180l39 na pozemcích parc. č. 910/1,
si tz,; sze, ssíÁ, g:'s/4.920, g21,922,923,934, 935, katastální
uzeml ^
t lanlk
Branjk. Praha. okres Hlavni méslo Praha

Hlavní město Praha
Hlavní město praha
Praha

Branik

prohlídka nemovitostí

Prohlidka nemovitostí byla provedena dne 02.12.20l9.
4. Podk|adY Dro vYDřacování znaleckého Dosudku

Zdroje pro rrypracováni posudku: informace zjištěné při prohlídce, \"ýpis z katastru
nemovitosti, v]his z elektronické verze káta§tru nemovitostí, snímek katastrální mapy,
informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejich, uz€nní plán, tecbnické
řešení systému INEM
5.

vlastnické a evidenčníúdaie

vlastnické plávo
Šikutová Ivana, Řičanská ]21,25242 J€senice
Nemovitosti:

spoluvlastnický podíl ve výši 643180139 na pozemcích parc. ě. 910ll, 91'712,936,
95l16,918/4,920,92|,922,923,934,935 nacházejicích se v obci Praha, okes Hlavní
město praha, katastrálni územíBraník.
6,

Dokumentac€

a skutečnost

Dokumentace odpovídá skutečnémusta},u,

7.

celkový DoDis n€movitosti

Předmětem oceněni jsou 2 soubory pozemků.

Lv

První soubor tvoři pozemky zapsané na

č. zl71, které jsou v uzenním plánu

regulovány jako plochy čistě ob}tné, Jedná se o pozemky obklopujíci bytové domy č,p,
1524 - 1534 v ul. Nad Šálkovnou. Z jižníshany bytových domů majíoceňovanépozeúky

charakter zpevněných živičnýchploch, které §louži jako pŤíjezdovékomunikace
k bytovým domům a galážim a volně navazují na obecní komunikaci. Ze sev€mi strany
mají pozemky převážně charakter svažitých ploch s okasnými dřevinami,

Díuhý soubor tvoří poz€mky zap§ané na

LY

ě. 2233, které j§ou v územnímp|ánu

re8uloványjako lesni pozemky, cožje v souladu se skutečností.Jedná se o souvi§lý celek
svažitéholesního poTo§fu, který §e nachází západním směrem od výše uvedených
b},toyých domů.
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l 608
l058
l 3.17
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lesoi polosrY

K oběma souborům pozemků je bezproblémový pří§fup

po zpevněné obecni ce§tě,

Pozenrky jsou umístěny vjižníčásti obce a charakter okolí odpovíďá zástavbě b},tovimi
domy. Dosfupnošt obchodů je malá - lybavenost menšimi obchody s omezenou oteviraci
dobou, v místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializoy^iých zaiízeni
a v mí§tě je pouze částečná \rybaveno§t z hlediska kultumích zařízeni, V okolí pozemkú
je kompletní 1ybavenost z hledi§ka §poltovního }),žití,nej§ou zde žádné úřady - nutnost
dojezdu kvůli úřednim záležitostem a v místě je pobočka Česképošty.

Pozemky se nacházejí v klidné lokalitě bez zdíavíohrožujicich vliw, jedná se o lokalitu
se zanedbatelným íebezpečím\.i,sk},tu záplav.

V

mi§tě je zastávka MHD
dojezdové vzdálenosti.

v

docházkové vzdálenosti a za§távka dálkových spojů v

V okolí pozemků není zvýšena kriminalita

-

zločinyjsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženyvěcnými břemeny,

8. M€toda

ocenění

Pro účelystanovení ob}yklé ceny k datu ocenění 02.12.2019 j§ou použity všeobecně
uznávané a \Yžadovanéoceňovací po§tupy,
Vymezení pojmu obryklá cena:

ZÁKoN č. 151/1997 sb., o oceňováni majetku

a o změně některých zírkonů(ákon o

oceňování majetku)

ČÁst lntÚ,

ttlava pn ní, § 2, způsoby oceňování majetku a služeb, od§t,

1:

,,Majotek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob
oceňování, obvyklou cenou se pro účelytohoto zákona lozumí cena, ktelá by byla
dosažena při plodejich stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při posk}továd
stejné nebo obdobné služby v oblryklém obchodním styku v tuzemsku ke dni oceněni.
Přitom se zvažujívšechny okolno§ti, které mají na cenu vliv, avšak do její wýše se
nŤromitaji vlily mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajíciho nebo
kupujícího ani vliv zvlášfirí obliby. Mimořádíými okolnosíni fthu se íozumějí napřiklad

stav tísně prodávajiciho nebo kupujícího, důsledky přírodnich či jiných kalamit.
osobními poměry se rozumějí zejínénaýdahy majetkové, rodirmé nebo jiné osobní
vú^hy ínezi píodávajícíma kupujícím, Zvláštní oblibou se rozumi zvláštní hodnota
přikládaná majetku nebo službě vyplývajícíz osobniho váahu k nim. Ob\yklá cena
ýyjadfuje hodnotu věci a určíse porovnáním,"

volba metody:

za účelem§tanovení obvyklé ceny dané nemovito§ti je ,využit posfup v podobě tržniho
porovnání. Základní metodika, která je v rámci tržníhoporovnání použita, je kla§ická
metoda poíovnání pomocí iídexůuvedená v publikaci Teone oceňování Ťremovitostí,
nakladatel§tvi CERM.

B.

ZNALECKÝ POSUDEK

B1. Pozemky zap§inó

niLY

č,2\77

D ocenění §řovnávací metodou
Metoda tržníhopoíovnání je založena na porománi n€movitosti s obdobnými n€rnovitostni nabíz€nýíú k
prodeji nebo prodanými v blizké lokalitě, Metoda tak posl§tuje r€levanhí informaci o tržnl hodnotě, za
kterou by ngnovitost moh|a býr sněněna, Pfi porovnávání se u poíovnávaných n€novitostí uvažuje s
nnoha fallory (např, ]okalita, v€likost, stav či přI§luš€nství),

Tylo fa[1oIy jsou zobledněny korekčnímikoeficienty. Na ákladě poíomání těchto
\ryhodnocením jejich vlil'lr lz€

srovnávané n€moviiosti

parametsů a

stanovit hodnofu oceňované nemovitosti.

jsou uvedeny v přlloze.

Pozomky pařc. č. 91011, 917 12, 936, 95116, kata§trální územíBraník
Pozgmky ý

krt..řílnlm úzmíBrrnít, ob€c Prah.

hodí }yužlclnoípoz.fihl Gimý
sván pň *v€ňl staně)

l

K,| -

Ké

Přrr{tlDodobnt :oodníhirnl.e -Drůněr - l
PrllděpodobDí hořni hrr ce -píúněr+ §
Kl _ Kóefrciól ltpftry na poloh! nenovnoíi
xl _ Koeficiml úpIáW na ýcliko§l poanku
I(1 _ Koefi.ienl úp.ry na ltdžiti n.fiovilosti
K4 Kó.n.i.n úprery dl. wdólenoíj inžúý§ký.h síli
K5 - Kdenci.nl úpmry na ď. dalšivlaínóíi

Ko.ficiól úpm9,dk ónboné úvohy odh9d.e 0lpši , hoIši)
Ko.fi.icú redulc. na Dlmú .env - ! iĎz!rc. !ňměteně Ňxi
K6 ,

Komentář| Jedná se o podobné pozemky. Lokalityjsou téžsrovnatelné.

srovnávací hodnota nemovito§ti celkeml
Na záldadě v"ýše uvedených údajůa uvedených srovnávacich nemovitostí §tanol1rjeme
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na

4,]60.4l Kč/m'

l4,130 m'
61.6l2.652

Kč

61.613.000,-

Kč

=

Celková cena po zaokouhlení:

ID ocenění dle metodiky
a dle metodiky MFČR

UZsvM

Pozenty

v

(Postupy při oceňováni majetku §tátu)

kll8třálnln úZnílr.ífliobecPr.h!

č.

hor§í ry!žndno5l poz.hl(n G'mý
šváh pň ev.ní sí.ně)

výpočet řelace dle čl. 5 odst. 3 ,,Postupy při oceňování majetku státu".
výpočet relace č.1
{-

R.l*.

min

!§

'Ř

objekdltae rrbIdkoYé sly

2 r n'

cen. pož.dov.nt r§p. z,!hc.nÁ

I,]2l3

hodnory

II. a) vÝpočet dle metodiky

UZsvM

Poz.nky

v

(PostuDv Dři oceňování maietku státu)

krlrstřÁlnín úzenílr.n0{,ob* Proh!

K4-

výpočet zák|adní c€ny
š, c.!r

DoridovríÁ..!p, zrplrl.nÁ

2l ť

obl.kdvtas mbldkNa aDy
]

!ó!!a

edk!!

Zák|adní cena: 4.665,48 Kč/m2
Uprava ceny dle čl. 5 odst, 4 a 5:
4.665,48 * 1,0000

=

4.665,48

Kč/m'

výsledná cena dle metodiky popsané v dokumennr ;Posfupy při oceňování majetku
snátu" je váledem k výše uvedenému §tanovena na
4.665,48

Kč/m'

* 14.130 m'

:

65.923.232,40

Rč

65.900.000,--

Kč

Celková cena po zaokrouhlenil

Yrlcuč€li €xtrémní hodnoty
é cd

poádoh.a rup,,.plr...a

-

t

D'

obj.ktiliáe
.

-

j .ni

iťtDo§ti

mbidkwó

sny

Četnost
0,8
0,1
0,6
0,5
0,4
0,3

o,2
0,1

0

4.]l8
^ž

3.900

4.73,1

5,155

až

až

4,3l8

4.,l3,|

výsledrrá cena dle metodiky MFČR je stanovena v rozsahu:
od 4,73ó,61 Kč/mldo 5.L54,92Kčlml

* 14.130 m'
od óó.928.299,30

Kč do 72.839.019,60 Kč

celková cena po zaokouhleni:

od 66.900.000,- Kč do 72.800.000,-

Kč

9

82. Poz€mky

zap§ané na

Lv

č. 2233

I) Ocenění srovnávací metodou
§ obdobnýrni nemovitostmi nabízenými k
Prodanými v blizké lokalilě, Metoda tak posk}Ťuje relevantni informaci o tržníhodnolě, za
b! nemoviiost mohla bý,t §měněna, Při porovnáváni se u porovnávaných nemovitosti uvažuje s
fako.y (např, ]oka]ita. velikost. stav či pňsluš€nstvi),

\!.:.úa tržniho porovnáni je záložena na porovnání nemovitosti

-ť.]i nebo
r,=.;

-.3
:::.

:ahory jsou zohledněny korekčními koeficienty, Ná základě porovnání těchio páramet-ů a
i1:.rj!o.enim j ejich vli\u lz€ stanovil hodnotu oceňované nenovilosti,

\.rl-?!ané nemovitosli jsou uvedeny

v

přiloze,

Pozemky parc. č. 9l814,92I,921,922,923,934, 935, katastrální územíBíaník
Pozémky v kal$trálnim území Br.DíL, obec Přaha

Bmnik, Pr9ha.

okrs Hlavni něslo

Na dlouňé Dezi.

Kmýk, Pí.hq okr.s

Láhóvjcé, Přhá, okfts Hlami

něýo

Pód Hóbfuvotr, Hlubóč.py, PÉha.

10

K.l -

Kč

Kč

Pr.tdiedobbÁ fi odnl hř.nlc€-Dřúmlr-s

Prllda@dob ndrĎíhr.nt.-Drúněr+s
- x@liciml úpmr)i Da polohú núóÝiieti

xl

í\' - Kocficidt úpEry n! v.likosl pozdntu

§
I

I

x,l
x5

_

-

x*ídd

K@ň.ie

Keici6|

t6 - xfifrcidi

úpftry n. v}ožill nem@ilNli
úpriry dlé vzttÁlóoíi in .nýEtých sl|l
úpEly m .v, dillí vl*bosli
úpŇ, db odboné lí.ny odhld@ 0Ťšl - hďší)

Komentář: Jedná se o podobné pozemky. Lokalityjsou téžslovnatelné.

srorŤávací hodnota nemovito§tí celkem:

\3 základě

\"ýše uvedených údajůa uvedených

sIovnávacích nemovitosti stanolujeme

::o\ná\,ací hodnotu předmětné nemovito§ti na
706,35 Kč/mz

8,436

:
c.ltorá

5.958.807

m'

Kč

cena po zaokouhlení:

5.959.000,-

Kč

l1

UzsvM

Ocenění dle metodiky
ílle metodikv MFčR

IT)

,

(Postupy při oceňováni majetku státu)

poa-*v r trlr,'hltntm tzent

snnll!4§ !a!1

Blmík, PĎfu. okr.§ Havni nĚslo

Na dlouhé

fiúi, Kúýk, P$]q okÉs

L

Pr0nd, o*E§

ovi..,

Pod Blbrcvóu,

Hlaúi ně§to

HlDMŤy, PEha.

\ !'pďet relace dl€ čl. 5 odst. 3 ,,Postupy při oceňování majetku státu",

\'!'Pďet relace
a.-i

P!žido\9ná řsp,

.

tr.

ll

Č.1

zipl!.d'i zi l n)

obj.kdvia& úrbldkové cdy

,::\ [innol]

\-íDočetdle metodikv

UzsvM

(Po§tuDY při oceňoYání maietku §tátu)

Poz.nkÝ vkrh*rálĎím úz.niBř.nlk,ob€c

Prlha

Bmik. Pnh5, okes Hlavni

Ilnóvi€,

PBn,, ó*r3

HbEi
3

lz

l'!'pďet zák|adní c€ny
ě

c.M porrdonnó..!p. aphenÁ á

1

ú'

objektirizrc nbldkNó cny
3

2.220,51

3
3

e4!!

2!ÉJ5

Zi}|edni cena: 70ó,35 Kč/m'
L-p,rava ceny dle č1. 5 odst, 4 a 5:

706,35 * 1,0000:706,35 Kč/m'
'. l..9,jná
cena dle metodiky popsané v dokumentu ,,Postupy při oceňování majetku

=:j'ie

\zhledem k výše uvedenému stanovena na

706,35

Kč/n'

'i 8.436

.

:

IL

= 5.958.768.60

Kč

5.960.000,-

Kč

,. :ena no zaokrouhlení:

ll \'íDďet

dle metodikY

l Tha.oí €rtřémní
a

íif

cú ,.ád.q!t

r.9p,

MFčR

hndnotv
zrph..íÁ A l

n'

obl.lnllZco !.bldkďé $.y

221,1,!

čemosti

l3

četnost

tr
ó53

800

726

až

až

§j#á

,l26

65]

5,79

cena dle metodiky

MFČR je staúovena v loz§ahu:
od 726,29 Kč/mldo 800p0

Kč/n'

* 8.436

od 6.126.982,44

C:*olá

-

m'

Kč do 6.748.800,00 Kč

cena po zaokrouhlerrí:

íl30.m0,- Kč do

6.750.000,-

Kč

l.{

c. REKAPITULACE:
cl.

Pozemkv zapsané M

Lv č.2177

_ \'j,sledek dle srovnávaci metody

,

61.613,000,-

Kč

65.900.000.--

Kč

1 \'lsledek dle fuetodiky ÚIzsvM

1,

\sIedek dle metodiky

MFČR
od 66.900.000,-

C:
-.

Kč do 72.800.000,- Kč

Pozemky zap§ané na l,V č. 2233
.;]eJeL dle srovnávaci metody
5.959.000,--

_:

\ 1.lčdek dle metodiky

Kč

ÚzsVM
5.960.000,- Kč

,

]:, l]. metodiky MFť'R
od 6.130.000,-

Kč do 6.750.000,-- Kč

l5

z.rr'Ěn:
§. ák|adě

t"ýše uvedených zjištění a s přthlédnuťm k mí§tnim podmínkám polohy
DcEovitostíje oblTklá cena předmětných pozemků zap§aných ía Lv č.2177
^2233
t lLú. Braník v daném místě a ča§€ stanoyena po zaokrouhlení na

67 572 000

Kř

§lory: šedesátsedmmilionůpětsetsedmdesátdvati§íc korun

spoluvla§tnický podíl ve ťšiid.643/80139 na oceňovaných nemovito§tech odpovídá
áJtce 542.168 Kč. vzhledem k chařakteřu oceňovaných nemovitostí a horší
Prodejno§ti ideálíích podflů je tato cena uprav€ía o síážkuve ťši20 % a obtyk|á
C §poluvlastnického podílu veliko§ti id. ó43180139 na oceňovaných
taúoťito§tech je §tanov€na po zaokrouhlení na

.

o

434.000

Kč

slovy: čtyňstatřicetčtyřitisíc korun

..lrJao\a|:

;

i

., .it.

í. o.. Martin Málek CEo, Jiři
.,:::,, ] ] ]?,{]53. l2000 P],aha
__:,-_i]858334
.,-_.

.i

\pinlest,cz

: _: ::e 0J,l2,20l9

SonTrr, er

ffi
Á..$,,--h'\

z_nalecká doložka
posudek jsme podali jako ú§tav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti,
podle ustanovení § 21 zákona č, 3611961 Sb., o zŤ€,lcích a tlumočnících,ve
Předpisů, a ustanovenim § 6 odst, l vyhlášky č, 3711967 sb., k provedení

o znlcich a

tlumočnících,ve zněni pozdějšich předpisů, Ministerstvem
Českérepubliky, č. j. 55/2012-oSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního
eo.ňu ústavůkvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s
aaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí, Znaleclcý posudek je
Pořado\.ým čísleml0061-2525/2019 znaleckého deníku.
16

E. Přflohy
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P8rc.č. 923
lnformace o pozemku

!cn&Iz2]l]]l

Parc.č, 934
lnlomace o pozemku

ýa
iED&Izzlal
2233

Parc,č. 935
lnfoma<e o Pozemku

9]l,
&l!ill7?]!73]

?2n
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pořízená fotodokumentac€

Pozemek parc.č. 95 l/6 (obklopující
hafostanici) - jiho\r'ýchodni část
souboru pozemků

Pozemek pafc.č, 951/6 - cesta §
živičnjmpovrchem vedouci k sevemí
shaně přilehlých b},to\"ých domů

Pozemek parc.č. 910/1 - Zpewěné
(živičné)plochy před ť eÁy do g^táži

Pozemek parc.č. 910/l - cesta s
živičnýmpovrchem při sevemí straně

Pozemek parc.č, 9l0/1 - zpevněná
plocha (hňště)

Pozemek parc.č. 910/1 - zpevněné
(živičné)plochy před vj ezdy do garáži

přilehlých b},to\.ých domů

24

aš;
Pozemek parc.č, 910/l - zpevněné
(živičné)plochy před vj ezdy do garáži

Pozernek parc.č. 910/1 - zpevněné
(živičné)plochy před vj ezdy do guéú

Soubor lesnich pozemků -

LY č.2233

Soubor lesních pozemků -

LV č.2233

soubor lesních pozemLlJ -

Lv

Soubor lesnich pozemku -

LV

č, 2233

č. 2233

25

Srovnávané nemovitosti - pro pozemky zapsllé naLY č.2177
záznam o prodeji §rovnávané rremovitosti č. 1
1,Identifikace
lňformace o Pozemku
l12l2a

lnlormace o poz€mk!

E}Ba

2,

vývoj ceny nemovitosti

(od začátku do konce období nrbízenív realitní inzerci)

----,26

3. ce|kový popis nemoyito§ti (dle
dat uvedených v inzerci a v kupni smlouYě)
Branik, Prába, otres Hlahi měslo

ceD. dl.

kupĎl

KnPDí§mlouvá

5 800 0oo

Kč

P.áá

Plo.b. poremku
(n2)

l196

čtsto ltzent

v4l508/20l8

l2-04,2ol8

:-

záznam o prodeji §roynávané Demovito§ti č. 2
1,

Idebtifikace

ffi w
W,
a

*

2.

výÝoj ceíy nemovitosti

,/- -/a

(od začátku do konce období nabízenív řealitní inzerci)

2a

3. celkor"ý popis nemovito§ti (dle drt uved€ných

v inz€rci

BEnik, Práha, olces Hlámi něšto Prabó
cen&dl€

kupíí

KupííšmlouY,

9 l80600 Kč
l9,] ].20l8

av

kupní smlouvě)

Poznátnk, k .€ně

(n2)
čísloříz€nl

2 354

y4a3D0|9

29

zázn.D

o přodeji §rovnávané n€movito§ti

č- 3

1.Identifikace

seznán n€óovJtosll

ňa LV

črb Lvi

!!.rLl]]]!4r

losml.lfukl$thhdn,)71,19,Boň;lMp4;;

2.

vývoj ceny nemoYitosti

(od začátku do koíc€ obdobl nablzení
v

"*ď

ď

r€rlitní inzerci)

,*'ď

30

3.

celkoú popi§

nemovito§ti (dle drt uvedených v inzerci

Ad.e$
c.D.

dle

kuPní

Klpní§ín|ouv.

BruIk, P.aha,

okJé§

l33 Io0oooKč

Hlawi

mě§to

Práha

av

kupní sm|ouÝě))

#i"

e"*.k

čl§b říz.íI

25 820

ý41,7l2019

l0,lo.20l8

3l

Srovnávané nemovitosti - pro l€sní pozemky zap§ané na
Zíznam o prod€ji srovnávané nemovitosti

Lv

č. 2233

č. 1

1.Identiíikace

Prodej, Pozemek,2702 m', Na dlouhé
mezl, Praha, okre§ Hlavní město Praha

celková ceDa: 2.000.000 Kč
AdŤe§a: Na dlouhé mezi, Praha, okres
Hlavní mě§to praha

2.

vývoj ceny nemovito§ti

(od zsčátku do konce období nabíz€ní v

rerlitní inzerci)

a Vývdl.eny

''§

3.

c€lkový

popis nemovitosti (dl€ dat uvedených v inzeřci
2 000 000

Kč

av

Poz.nku
součŇné r}!átí
Plocba

(í,2)
19.12.201E

čí§b řIzenl

kupní smlouvč))
2702
les

v-lono19

slovní popis
Nabízíme lesni pozemek na lukativním místě hned naploti vily Lalotta v Hodkovičkách

32

4, Fotodokumentace

;+,

5. Mapové zobrázeíí

LJ

Lj

,.,'o

Go

gle

?

.]

,

n
oceňovaná nemovitost

?

o

?
?

srovnávaná nemovitost
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Záznam

o

prodeji srovnávané nemovito§ti č. 2

1.Identifikace

lníom..e o Pozemku

§
l

Gn6.ryEbovdi9tlúeináň$.
lnfoma<e o poremku

cl'fdyrub9d'iblt&.e{.

2,

vývoj ceny nemovito§ti

3,

Celkový popis nemovitosti

(oít začátku do kotrc€

období nrbízenív realitní inz.rci)

(dle dat uvedených v inzerci a v kupní §m|ouvě)
Labóvice, Piaha, okr€s Hlawi měsló }róhá Čislo říz€ni
v,37089/20l8
3 600 000 Kč
6219
(n2)

01,02,20l8

34

_

záznam o přodeji §rovnáYané nemovito§ti

č. 3

1.Identiíikace

Prodej, Pozemek, t739 m2, Pod
Habrovou, Přaha, okre§ Hlavní mě§to
Praha

celková cena: 1.391,200 Kč
Adrera: Pod Habrovou, Praha, okres
Hlauri mě§to praha
2.

vývoj ceny nemovitosti

(od zrčátku do

koíc€ obdobínsbízenívrerlitnl inzerci)

.j,

3.

celkový popi§ n€bovitosti
_Hlubočepy,
Piaha

(dt€ dat uvedených v inzerci)
PBlta, olres HIáqi

l39l200Kč

něýo

Plo.b. pozenku

(m2)

l739

slovní popi§
Ve

zastoupené

majitele nabizíme k prodej pozemek na Praze 5 na
.výhradnim
Barrandově
v,blizkosti filmor"ých al€liérů. Pozemek par,č, 680/i je přeráine
H]ubo,čepy vedenýjako lesní, Nenipřistupný
z vetejni komunikace "".]irj,.l-ňi.
a n"n1^.ii."a". N"
puZšIílKu Jsou vzfostlé sbomv a náleinvé dřeviny.
Po7emek je oplocený majileli
okolnich pozemků. Z pozerrú je rrerroy ,"ýlreá nl'panor""r"'*J" "'ál'"'"'lr'ii*rU"
takového poz€rnku je nulová, Cena za lnoitau"u"l"r,
po"".ti-u tdo r"t"iiie řim r s20 tisKč / m2. Pokud buder€ mit zájem o
více informaii, ner"rl".jJrni" *'
r.".i"ti"r", v
pňpadě vice 7ájemců. bude nemovitósri prodá,na
ne,;r"ýhoane,;Sl na'Úidc;,'

L"-l

*'*'
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4. Fotodokumentace

-f_

5. MapoYé
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