
ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1377/17/2020
odhad obvyklé ceny nemovité věci

Znalec : Ing. Jiří Šmok Vŕbí 259, 564 01 Žamberk, +420 603 360 256, jiň.smck@orlicko.cz
Datum objednání: 8.4.2020 Datum místního šetřeni: 5.6.2020
Místní šetření proběhlo za účasti: znalce
Datum převzetí kompletnich podkladů: 6.6.2020

Vlastník pozemku: Město Ústi nad Orlici, Sychrova 16, 56201 Ústi nad Orlici, spoluvlastnický podil: 1 l 1
Klient: Město Ústí nad Odici, Sychrova 16, 562 01 Ústi nad Orlici, 465 514 262, Objednatel: Klient
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Y Základní údaje

Název nemovité věci:
Adresa nemovité věci:
Předmět oceněni:
Účel ocenění:
Katastrálni údaje
Kraj:
Obec:
Ulice:
List vlastnictví č.:

Pozemky p,č. 591/3, 2556/6 a 2560/4 v k,ú. Usti nad Orlicí

Pozemek pro výstavbu, parcelní čísla 591/3, 2556/6, 2560/4 v k.ú. Ústi nad Orlici.
Viz. dále

Ĺ
Ĺ
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Pardubický
Ústí nad Orlici

10001

Okres:
Katastrálni území:
Čislo popisné/orientačni
Parcelní čísla pozemků:

Ustľ nad Orlici
Ústi nad Odici

591/3, 2556/6, 2560/4

j
YĽ:

ÚČEL stanovení OC (ocenění stávajícího stavu)
- · Zákon o oceňování majerku - č. 15Ul997 Sb. - ve znění pozdějších předpisůOCENENI: § ,

Zpusoby oceňováni majetku a služeb
(l) Majetek a služba se oceňujl obvy'klou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou
cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popř/joadé obdobného
majetku nebo při poskytováni stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni oceněni.
Přitom se zvažuji všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných
okolnosti trhu, osobních poměrů prodáva/lc/ho nebo kupujic/ho ani vliv zv/áštn/ob//by. Mimořádnými oko/nostmitřhu se
rozumějí například stav tísně prodáva//c/ho nebo kupuj/c/ha důskdky pŕ/rodnlch čijiných kalamit. Osobními poměry se
rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodáva/ic/m a kupujícím. Zvláštni oblibou
se rozumí zv/áštn/ hodnota přikládaná majetku nebo službě vyp/ývaiic/ z osobního vztahu k nim. OOvYklá cena
vy/adřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.

Rizika
+ Pozemek je řádně zapsán v katastru nemovitostí
+ Nemovitá věc situována v záplavovém území zóna 1
" Bez reálných břemen a služebnosti
+ Nemovitá věc není pronajímána
-f Přistup k nemovitosti přímo z veřejné komunikace je zajištěn přes pozemky p.č. 2560/5, 2689/1
Vyhodnocení rizik: NE

Současný stav
OBVYKLÁ CENA 2 400 000 Kč

JEDNOTKOVÁ CENA 684 Kč/m'

Počet stran: 22 stran Počet přiloh:

¶ŕV Zambeíku, dne 6.6.2020
Ing. Jiří Šmok

Vytvořěntj programem NE xpress \Mzě 2.1.55



l Místopis (charakteristika obce, poloha nemovité věci v obci)
' Město Ústi nad Orlici je průmyslové okresní město, které se nachází ve východních Čechách, v Pardubickém kraji, a je

vzdálené cca 57 km (45 km vzdušnou čarou) východně od Pardubic (krajské město). .
RegionálnI infrastruktura: město Ústi nad Orlici leží na hlavní železničnI trati spojujÍcÍ Prahu a Ceskou Třebovou, městem

, prochází silnice č. 1/14 spojujÍcÍ Českou Třebovou a Vamberk. NejbližšI letiště je v Pardubicích.
i Vybavenost obce: od 1.1.2003 je v Ústí nad Orlici pověřený městský úřad Ill. stupně, základní a střední školství,

gym názium, okresní soud, katastrálni úřad, železniční a autobusové nádraží, restaurace, supermarkety a kompletní sit'
ostatních obchodů a služeb. Ve městě je také možnost sportovního a kulturního vyžiti (kulturní dům, divadlo, letní stadion,
plavecký bazén). V Ústi nad Orlicí a v okolnIch městech je také dostatek pracovních příležitosti jak ve státní správě,
školství, tak i v zemědělství a průmyslu (RIETER a.s., KORADO a.s. Česká Třebová, AWX a.s. Lanškroun, OEZ a.s.
Letohrad), u drobných podnikatelů a ve službách.

i Oceňované nemovitosti se nachází v k.ú. Ústi nad Orlicí, na s okraji zastavěné části města, cca 120 rn S od SAAB servisu,
u silnice l.tř.č. E14. Jedná se o lokalitu určenou územním plánem k výstavbě objektů občanské vybavenosti.

poloha, okolí a dopravní dostupnost
' Poloha v obci: Okrajová část- ostatní

Okoli: [j bytová zóna a průmyslová zóna [j nákupní zóna ® ostatní
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): [j MHD ® železnice ® autobus
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): ® dálnice/silnice l. tř ® silnice ||.,|||.tř
celkový popis nemovité věci (základni popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešeni, příslušenství)

l Předmětem oceněni je stanovení obvyklé ceny určených pozemků dle objednávky ze dne 08.04.2020:
, - Pozemek p.č. 591/3 - trvalý travní porost - plocha podél silnice l.tř.č. E14
' - Pozemek p.č. 2556/6 - trvalý travní porost - dle ÚP plocha občanského vybavení

- Pozemek p.č. 2550/4 - trvalý travní porost - dle ÚP plocha občanského vybavení
l vše v k.ú. Ústí nad Orlici

Hlavni pozemky jsou bez inženýrských sítí s možnosti napojeni a jsou přístupné po cyklostezce resp. ze zrn lněné silnice
l.tř. Jedná se o pozemky v návrhové ploše pro výstavbu objektů občanské vybavenosti.
Nemovitosti jsou oceňovány pro jednání o jejich prodeji. Rozsah oceněných ploch je dán obsahem objednávky. Oceněni je
provedeno z obchodovaných a nabízených cen (obvyklých cen) ve střední hladině jejich uplatnění na trhu v Ústí nad Orlici
se zohledněním jejich polohy a využitelnosti.
Samostatná využitelnost pozemku p.č. 591/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí je spIše problematická. Pozemky p.č. 2556/6 a 2560/4 v
k.ú. Ústí nad Orlici nevytvářejí z hlediska tvaru pIně využitelnou plochu.

Technický popis oceňované nemovité věci
Typ pozemku: u zast. plocha [j ostatní plocha [j orná půda ® trvalé travní por. [j zahrada [j jiný

Inženýrské sítě a využiti nemovité věci
přípojky: D voda [j kanalizace [j plyn [j elektro EJ telefon
Přístupová komu . [j zpevněná ® nezpevněná přes pozemky parč. číslo 2560/5, 2689/1
Využití pozemků: [j RD [j byty [j rekreační objekt ® výstavba individuální garáZe

Přístup a příjezd k pozemku
® z veřejné komunikace [j přes vlastní pozem ký
[j jiné zajištění přístupu k pozemkům

Přístup a příjezd přes pozemky

[j zajištěn věcným břemenem
[j právně nezajištěn

Parcelní čislo 3ruh pozemku Vlastník pozemku/komunikace - komentář
2560/5 jstätňi plocha, ostatní komunikace mV 10001- Město Ústi nad Odicí
2689/1 3statní plocha, jiná plocha _\/ 3087 - ČR ŘSI)

Pronájem nemovité věci (zhodnocení nájemního vztahu)
® Nemovitá věc není pronajímána l propachtována
[j Nájemní l pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek
CI Nájemní l pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek
[j Nájemní l pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro

pronajímatele
Další komentář k zhodnoceni nájemního vztahu
K datu MŠ nejsou nemovitosti pronajímány.
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Vyhodnoceni rizik nemovité věci
Rating rizika:
Rizika spojená s právním stavem nemovité věci

RIZIKO Popis rizika
NE Pozemek je řádně zapsán v katastru nemovitostí

Popis rizik spojených s právním stavem nemovité věci
Rizika nezjištěna

Rizika spojená s umistěnIm nemovité věci

RIZIKO Popis rizika
NE Nemovitá věc situována v záplavovém území zóna 1

Nemovitá věc: [j byla v minulosti zaplavena ® nebyla v minulosú zaplavena
pojištěni proti povodni l záplavě: [j doporučuji ® není nutné

Popis rizik spojených s umístěním nemovité věci
Rizika nezjištěna

Věcná břemena a obdobná zatížení

RIZIKO Popis rizika
NE Bez reálných břemen a služebností

Popis věcných břemen a obdobných zatíženi
Rizika nezjištěna

Rizika ostatní
RIZIKO Popis rizika
NE Nemovitá věc není pronajímána

Popis ostatních rizik
Rizika nezjištěna

(

Přehled listů vlastnictví
LIST VLASTNICTVÍ číslo 10001
Kraj: CZ053 Pardubický
Obec: 579891 Ústi nad Orlici
Ulice:
Vlastníci
PO IČO: 00279676 Město Ústí nad Orlici

Okres: CZ0534 Ústí nad Orlici
Katastrálni území: 775274 Ústí nad Orlicí
Č.O.:

Podíl
Sychrova 16, 56201 Ústí nad
Orlicí

Pozemky
591/3

2556/6
2560/4

Pozemková parcela
Pozemková parcela
Pozemková parceia

Parcela KN 582 m'
Parcela KN 2 104 m'
Parcela KN 827 m'

1 /1

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

výpočet hodnoty pozemků

Základní popis oceňovaných pozemků
V současné době zelená plocha s náletovým porostem mezi cyklostezkou a koridorem silničního tělesa silnice l.tř.
sklonitý pozemék ,,uprostřed" s nízkým srázem - s odskokem

Stanovení a zdůvodněni jednotkové ceny pozemků
Viz. přílohy ZP
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Legenda: KRČ - redukce pramene ceny, KMP - velikost pozemku, KPP - poloha pozemku, KDD - dopravní dostupnost,
KMZ - m ožnost zastavění, KlV - intenzita využití, KVP - vybaveni, KUV - úvaha zpracovatele ocenění.

Přehled srovnatelných pozemků - Lokalita Parcela č. Výměra Požadovaná Jednotková Koeficient Upravená
lkupni cena cena celkový cena

Popis pozemku(zhodnoceni kladů a záporů) m' Kč Kč/m' Kc Kč/m'
Pozemek - k.ú. Ústí nač OrlicI 2556/11 2 615 1 330 000 508,60 1,20 610,32
Sousední pozemek p.č. 2556/11

KRČ: 1,00 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDO: 1,00 KMZ: 1,00 KíV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,20
Pozemek - k.ú. Ústí nad Orlici 2 108 2 598 000 1 232,45 0,80 991,41
Příloha č. 3

KRČ: 0,92 KMP: 1,00 KPP: 0,92 KDO: 0,99 KMZ: 1,00 KlV: 1,00 KVP: 0,96 KUV: 1,00
Pozemek - k.ú. Ústi nad Orlicí 4 994 2 746 700 550,00 1,00 547,29
Příloha č. 4

KRČ: 0,92 KMP: 1,00 KPP: 1,04 KDO: 1,00 KMZ: 1,04 KlV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,00
Průměrná jednotková cena 716,34 Kč/m'

Druh pozemku Parcela č.

(
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Celková výměra pozemků:

Rekapitulace oceněni

591/3
2556/6
2560/4

Výměra
m2

582
2 104

827
3513

Jednotková cena Vlastnický podíl
Kčlm'

500 1/1
720 1 /1
720 1/1

Hodnota pozemků celkem:

Celková cena
pozemku KČ

291 000
1 514 880

595 440
2 401 320

Komentář ke stanoveni obvyklé ceny posuzovaných nemovitých věci
výhody nemovitosti: Ústecko-třebovský region je ekonomicky stabilní, oblast s dobrou dopravní dostupnosti, s fungujícím
průmyslem a dobrou infrastrukturou. Obchodovatelnost nemovitosti je na dobré úrovni.
Oceňované pozemky jsou v celku větší velikosti, umístěné v okrajové části města a je možno je zařadit uprostřed
obchodovatelného pásma - porovnávací hodnoty.
Stanovený odhad obecné ceny odpovídá současné situaci a nezohledňuje budoucí vývoj.

Rekapitulace ocenění posuzované nemovité věci
Prodejnost nemovitosti: prodejná od 6 do 12 měsíců

Porovnávací hodnota
Obvyklá cena

Současný stav
2 401 320 Kč
2 400 000 Kč

(
Silné stránky nemovité věci
- pozemky v rozvojové zóně v blízkosti silnice l.tř.č. E
- po scelení s okolnÍmi plochami (pozemky) investičně velmi zajímavá lokalita

Slabé stránky nemovité věci
- spIše těžko využitelná samostatná využitelnost pozemků
- bez inženýrských síti

Seznam podkladů a příloh
Podklad l příloha
Objednávka
výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 10001 ze dne 06.06.2020
Kopie katastrální mapy ze dne 06.06.2020.
výřez územního plánu
Mapa oblasti
Cenové údaje kn
Realitní inzerce
cenový Index

počet stran A4 v příloze
2
2
2
1
1
4
4
1

,,Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku a to ve smyslu § 127a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. "
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ZNALECKÁ DOLOŽKA

znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu Hradec Králové dne 03.02.1995, č.j.
3367/94 pro základni obor ekonomika, odvětvi ceny a odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětvi stavby
obytné a průmyslové, zapsaný v seznamu znalců a tlumočniků vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.

znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 1377-17/2020 znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na
základě dokladu.

V Žamberku 06.06.2020

Ing. jiří Šmok,

0 s:'s?7"))i)
':°:°o",":,.!,:!Ĺ:!;:'::':"'

C
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Objednávka

[OU] Město Ústí nad Odíď |iú!ll|l|||l|llŇl|||ň|i||ll
C

C. Epkw:
kb ona íl 1&pF: D

OBJEDNÁVKA Č.: 9Ĺ2020-MPO/pk
DODAVATU
JIŘĹŠMOK

h e
, '

... . ...

vrH 259
56401 Žamberk

U2OQ97¢1
we.
Bon. sj»jed

čtummmu OOCNjdM baUa,

Město Ústí nad Orlicí
majetkoprámt odbor
SycMo'va 16
562 24 ÚSTÍ NAD ORLJC1
lČ: OKJ?79676
DiC C20027%?6
Mrik. s

9OQ5·52 76ll/C'lOQ
Whruµ: Pdakw9ovd Em

us 514 767 l 46Š 5!4 262

a

PŘ£OMĚT OBJEDNÁVKY

Objednáváme u Vás pro Město Ústí nad ÔřtK(, ma}etkoprám1 odbon
Ina|eckého posudku m paůtemků p.č. 2560/4, 25X/6 a 591/3 vše v k.ú. Ústi

m Orlíci

Pfedpdůádaná cena:
LhŮta plnění:
Místo doUnl:
KontUtnľ osoba:

2 650,00 kč včetně DPH
0&04.2020 - 29.05.2020
Ůsů nad Or1ic(
Eva po)akovtčová

Poznámka:
Ob)edngte| prohj&šu)e. že výše uvedený předmět pínéni:

· Na fakturu uvecňe Mo této cbjednávky. Kkturu ke zaslat na e-maň: fakturY@muuo.c?

,- One: 08.M.2020

r

g :/ Ĺj?

1/

: .-(",· L-.-------

Be km Kolomá
vedoucí odboru

Ústi nad Odíď
Sychfoyg 16

Ůsů nad Oňicl 562 24
· ft-

Hnmc X[hr~ 56? }4 LJbb tmO OrKi
tét: ·QQ ¢6$ 514 Ill
ČNK ·420 ¢65 m Vbi

cmmn DuČ:
oma± gj

tm šňfww pc mcw1ki (l
tj4ľí Ona, c a BOQS

to aúm0 Sx¢owmg
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výpis z katastru nemovitosti pro LV č. 10001 ze dne 06.06.2020

Okres: CZ0534
äm.úzm£: 775274

V kat. území

VÝPIS Z KATASTRU
sLav evidovaný k datu C'eL ¢'6. 252Q

rhtí nad Orlíci

.Ů8tá nad Oríj.cí Lisz ".'las""

jmou poz'mky vedeny ve dvou či&eľuýcih řadách

G9:35:03
579891 Ó8ťi md Or1ic:t

10001
(St. = parcela)

?:xLU

00279676

3 tos F

591/3

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

1=2/ Druh poze&u
582 trvalý travU pomúť

V}"Ä: r:

2556/6

2560/4

2104 trvalý travní pomgt

827 trvalý travní poro8t

BL Věmá práva slouŽící ve prospěch v Časrz 3 - 8€!!9

C Věcná práva v č1é$7l 3 ú - Be z Upímu

o ~iix číslování parcel
- utvořem čá8ti p .p. 2560/3 dle gecmetr. planu č. 1864-150/2007

k
Parcela: 2560/4

a Bez
0

= =VcĹj' d

o vznik práva xe zákcma 2áko¢) č. L72/1991 re dne 24.5.1»1.Návrh ria Fě dne
16.H.1991,4.11.1991
9.4.1992,8-6.1992, 22.6.1992,3.7.Z992, 31.7.1992, 20.8.1992,
25.8.1992, 2.9.1992,
19.1.1993, 19.3.1993,19.4.1993,!7.5.I993,
8.11.1996, 26.3.1997, 21.5.1997, 11.7.1997, 12.B.l997,
30.7.1997, 8.8.1997, 13.8.1997-2X, 14.8.1997-3X,
25.9.1997, 16.9.1997, 17.íO.1997-2x,
7.5.1998,20.1.1998,25.6.1998,16.3.1998,7.9.1998, 20.1.1998,
19.11.1998 a 5.2.1998, 23.4.1998, 4.5.1998, 5.5.!998.
Návrh ec ~ 16.6.1998 dle 52 + Dáboda &ě dn,e 16.3.1938.

PäLW:l89/1999 E-16400189/1999-611
j:m re ::1:= j=&==u

pf3 tuŕd Zěd: m.
:i
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výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 10001 ze dne 06.06.2020

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazujzci 8täv evidovaný k datu se. 06.:2520 C9:35:Q3

579891 ťhti nad Orlíci

10001
(St. = pmcceía)

?rc: Orlici, Sychrova 16, 56201 ťhtá nad Qrľícľ AČt IČQ: 00279676

e Vznik práva ze zákotja zákon Č. 172/1991 ze 24.5.1991.Návrh na zápim ze dne
L6.12.199I,4.1L.1991
9.4.1992,8.6.1992, 22.6.1992,3.7.1992, 31.7.1992, 20-8.1992,
25.0.i992, 2.9.1992,
19.1.1993, 19.3.1993,19.4.1993,17.5.I993,
8.n.i996, 26.3.1997, 21.5.1997, 11.7.1997, 12.8.1997,
30.7.1997, 8.8.1997, 13.8.í997-2x, 14.8.í997-3X,
25.9.1997, 16.9.1997, 17.10.1997-2x,
7.5.1998,20.1.1998,25.6.1998,16.3.1998,7.9.1998, 20.1.1998,
19.Il.l998 a 5.2.1998, 23.4.F998, 4.5.1998, 5.5.1998.
Návrh ec dne 16.6.1998 dle S2 + Dohoda ze dne 16.3.1998.
Hávtb ze dne 30.6.99 dle Si " Próhlá9eni ze dne 30.6.1999.

PCILW:445/19'99 Z-I6400445/1999-611

?f3 b6ěato thti riad Orlici. Sychrova 16, 56201 thti md Orlíci RČ,'IČC: 00279676
oVmijX pravá ze Ukoaa zákon Č. 1?2/199! ze dne 24.5.1991 dle SI " ProbIUeU ze dne

7.8.2000.
POLVZ:677/2000

?rc'- Xěgto Ú8ti oad Orlici, Sychrova 16, 56201 thti nad Qr1icí
b-í6400677/2OO0-611

RČ."IČQ: 00279'676

d Smlouva ze dne 27.09.200"7. Pravn:t učlnky vkladu práva ke dnt 26.1Ó.2007.
V-?003/2007-611

?zm: &sto Ústi nad Orľtcí. Sychrova 16, 56201 Ů8úl nad AČ 00279676

v=u t d- eX ' , ky:Z cS?M.' k par:e!a.m

?ar:+lä
591/3

2556/6
2560/4

POKM je Mn:tnZch áíZů µrcw1

SFFJ :'"j,=ěra I:U :
74410 119
75800 463
75%0 2104
75800 627

než parc€Zy. UýMk mni bonztován

řjrho 2ocwno: 06. 0€. 2020 09: $3 :39

EÚ: . .... . .. .. . ... ...

J:« a¶~b ve zm:ml 1===
#==mm úSad pro kmy. Sua md QrUM, t¢d: 6U.

2
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Kopie katastrálni mapy ze dne 06.06.2020.
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Mapa oblasti
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Cenové údaje kn

Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízení

Ptacoviště 611 Katastámi ůtad PfO Pardubický kraj, Katastrálni pracovište Ústí nad Orlicí

Ŕ/zen/ V4977/2M6-611
(>na za nemQvltcsV*upinu mmowtosti 1330.0'00,00 CZK

LiStina. která je pňkzena pKo podklad zápisu p© skuptnu nemovitosti Cis/o řízení
Smlouva kupní ze dne 29.09.2016. Právni účinky zápisu k okamžiku 10.10.2016 08:30:00. Zápis V·9977/2016-611
proveden dne 03.11.2016.
Nemo\mo$h". u kte/ý¢h došlo spdečně ke změně vlastnického práva, podle stavu k Qkamžiku zápisu podle llshhy

pozemky: 2556/11. LV 5537 k.ú. Ústi nad Orlicŕ

)

vYhotwZl: VPUSER český úřad h sco
strana l

Příloha č. 1

0€.06.2020 10:23

Q d
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SouvisejÍcÍ údaje KN
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Příloha č. 1
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Cenové údaje KN

Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle i'ízení

Pmcov/ště 611 Katashální úrad pto pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústi nad Orlici

ŘĹZM/ V4921/2017-611
Cena za nemvib$UHup/nu nemmtHost/ 50,000,00 CZK

Lisů'na která je piWázena jako pcdkiad zápisu pm skupinu nemowtostl Čisto ňzenl
Smlouva kupní ze dne 25.05.2017. Právni účinky zápisu k okamziku 29.05.2017 08:13:14. Zápis V492112017411
proveden dne 20.06.2017.
Nemoyito$ů, u kteiých došlo společné ke změně v/a$tn/¢kého ptává, podle stavu k okamžiku záp/su podlo Rst/ny

pozemky: 2556120, LV 5537 k.ú, Ústi nad Orlicí

výhoKQvil: český útad katast:hltú - $¢0
st rana l

Příloha č. 2

Q€.OE.2U20 10:?4

· (
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Realitní inzerce

Celková cena:

Cena za m?

2 598 000 Kč za
nemvitost, včetně ptoVizE

Dojezdová
vzdálenost Neve

C Zajímá vás, jak dlouho budete z této admý:
Pňhiastc se a svůj dojezdový čas

Služby: ,,,,,m,

Příloha č. 3

. Q .

- 18-
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Realitní inzerce
MNO Cheeto mít nkiíší úM

L~epss pyn e e'eKUim
st zBaema ÚspOr. !

StůhWete se7 Mrkněte na10 rad, kteté vám ušetří stamstt, peníze c čas

V okolí najdete:
Cuwbrna
lůno"
Hfišů:
Večetks

Dhmctlo.

Vemm9t
B:mkcmut"
Bun MHD:
1AkMnw
Ob¢hod

L~

Škokä:
ŠkNa

spQm~-
W&

Cukrárna PU P. (619 m)
tem Máj ((553 m)
OMské hhšté Smmn«j785 m)
"enrty Matkm {3 17 m)
StarArena Letohmdská 12:(370 m)
Roško'avo dwdlc (653 m)
MYDL Oldř:ch Šcanc(318 m)

Smkxmat MONETA (278 m)
Um nad Q'hcí. nákúM( zOni (?20 m)
Dt Mw LÉKÁRNA (273 m)

(273 m)
%9áa ŮsN m ($6Om)

MUDc (374m)
~o&sW Cl ¢370 m)
ZŠ Um md Oňád, m)
MS ŮSU nad om. No VýšluN {14B m)

TEP\K1Š spol lo. -Rebeačrú a.. (481 m)
ixjm ubchomns1 m)

Kontaktovat
zák&znickálmh

. ZobmzR tddon
ZObrMt emaô

M&M neaúry
KM 58y9. 1!000 Pmha Nové MéMu

mmmúLY.c
Více o spo eCnostŕ »

Příloha č. 3
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Realitní inzerce

Pozemek je v rámci úzenľnÍho plánu určen jako plochy VD - výroba a skladováni - drobná a řemeslná
výroba. Územním plánem je hlavni využití pozemku definováno jako plochy staveb zejména pro

malovýrobu, řemeslnou výrobu. výrobni a nevýrobní služby Nejsou zde stanoveny regulatívy z hlediska
podmínky územní studie a regulačního plánu zastavitelných ploch.

Elektřina je vedena okrajem pozemku. Plyn těmito misty veden není.

Pro vÍce infórmaci mě neváhejte kontaktovat.

Celková cena:

Cena za m':

Poznámka k ceně:

ID zakázky.

2 746 700 KC za
nemovřtost

550 Kč

včetně právního servisu a
provize RK

111-NO5286

Aktuahzacě: 01.06.2020

Umístěni objektu: Okraj obce

Plocha pozemku' 4994 m2

Doprava: Vlak. Silnice

Příloha č. 4
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Realitní inzerce
Dojezdová
vzdálenost NOvU

) C Zajímá vás, jak dlouho budete dójľždět z této adresy?

- PHhlasre se a svůj dojezdový čas

Stěhujete se? Mrkněte na 10 rad, které vám ušetří starosti, peníze i čas,

V okolí najdete:
Cůxáma'
Kinc
Hřišlč'
Véčerka
Hospoda

Vecerlnát
Bus MHD"
Banknmat
Lékárna
Restaurace'
Skolka:
Lékař:
$pcmvišté:
Obchod.
Škola'
Pošta.
\Rak

Kavárna Měšťanského pí«wa'u (S 16 m)
Kino Máj (2354 m)
Dětské hřišrä pNovmskä (602 m)
Konzum Marker (766 m)
Měšťanský pNovar - PNnlce (516 m)
Roškotovo élNMb (2354 m)

khmka AKITA (2181 m)
Ús:f nad Orlici. HyNáy, sfdliště (258 m)
Bankomat Komerční bäňký (1962 m)
Némocmčni lékhrm (1632 m)
Měšťanský pn'wm (516 m)
MŠ Ústi nad Odld, FbCl Lésém (854 m)
MUCK Ediw Ftabvá (1788 m)
TEPVOS, m. s r.o. - Rekmčnl ... (2205 m)
Tesco (2561 m)
ZS Ústi nad Od'cf. Tí'cbcwská (415 m)
pošta Ůsu nad Oňtd 3· Česká po (980 m)
Ústi nad Drhá město (1583 m)

Kontaktovat:
Bc. Miroslava Havlová DiS.

Zoěuaz« teldrjn
u Zotxaíit email

HE/MAX Dyname
Kanovmcká 75/4, 37OCi Ceské Budelov|ce 1
http./lwww remaxdynamíc cz
Více o spo'ečnosu »

Příloha č. 4
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