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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá na stanovení rozdílů ve vybraných způsobech ocenEní 

v dané lokalitE, kterou je statutární mEsto Ostrava. Pro účel a splnEní cílů bylo v této 

lokalitE vybráno 16 garáží. 

První část práce se zamEUuje na vymezení základních pojmů, seznámením se 

s použitými způsoby ocenEní, kterými jsou porovnávací způsob dle vyhlášky a 

porovnávací způsob dle databáze. Dále se v této části objevuje charakteristika samotných 

garáží. 

Druhá část práce se zabývá vybranou lokalitou a následnou charakteristikou 

jednotlivých garáží a je zde provedeno jejich ocenEní. V závEru práce je pak provedeno 

vyhodnocení dat a stanovení faktorů, které mEli na ocenEní vliv.  

 

Abstract 

Master thesis is focused on determination of differences in ways valuation in city 
Ostrava. 16 garages were used to price estimate. 

The first part of the thesis include basic terms and definition methods of valuation. 
The methods were choosen: comparisong according to law and comparison based on 
databases. 

The second part od the thesis describes location and chosen garages and there is 
undertaken evaluation. Finally, the data are evaluated and their differences. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá ocenEním vybraných nemovitých vEcí typů garáž na 

území statutárního mEsta Ostravy. Cílem práce je stanovit ceny garáží v jednotlivých 

částech Ostravy, tyto ceny porovnat a vyhodnotit faktory, které mají na cenu v dané části 

mEsta vliv. Pro zjištEní faktorů, které mají na cenu vliv, bude provedena analýza realitního 

trhu mEsta Ostravy.  

Cenu garáží bude ovlivOovat pUedevším lokalita, Ostrava má jak své žádanEjší 

části, tak části, které nejsou vyhledávané. Aby bylo pUi ocenEní dosáhnuto co nejvEtšího 

pokrytí trhu, budou oceOované garáže vybrány z jednotlivých katastrálních území mEsta. 

Na základE vyhodnocení ocenEní pak bude ukázáno, jaké hodnoty v jednotlivých 

lokalitách garáže nabývají a jak se liší výše obvyklé ceny a ceny administrativní zjištEné 

podle cenového pUedpisu.  

Cena administrativní nebo také cena zjištEná je cena, která je mimo jiné stanovena 

porovnávacím způsobem podle cenového pUedpisu. Pro zjištEní ceny obvyklé je použita 

komparativní metoda vycházející z databáze nemovitých vEcí vytvoUené na základE 

informací z internetového serveru sreality.cz, kde jsou soustUedEny informace od 

jednotlivých realitních kanceláUí.  

Práce se skládá z nEkolika částí. První část se vEnuje základnímu vymezení pojmů 

a názvosloví potUebné k pochopení probírané problematiky a vymezení oceOovacích 

metod, které, budou použity pUi samotném ocenEní. Druhá část práce je zamEUena na 

analýzu trhu s garážemi v OstravE, analýza je provedena komplexnE s vymezením faktorů 

v jednotlivých částech mEsta, které ovlivOují výši cen garáží. Ve tUetí části bude 

provedeno samotné ocenEní za použití již zmínEných oceOovacích metod. Na závEr je 

vypracovaná rekapitulace cen, jejich porovnání a celkové vyhodnocení, následnE jsou 

jednotlivé ceny vyneseny do mapy mEsta.  
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2 ZÁKLůDNÍ NÁZVOSLOVÍ 

K pochopení problematiky obsažené v této práci je nutné vysvEtlit základní 

názvosloví a pojmy, které jsou v práci dále používány.  

 

2.1 VDC, VDC NEMOVITÁ, VDC MOVITÁ 

Definici vEci, nemovité vEci a vEci movité dnes nalezneme v zákonE č. Řř/Ň01Ň 

Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník definuje vEc v § 4Řř takto:  

„VEc v právním smyslu Ědále jen vEcě je vše, co je rozdílné od osoby a slouží 

potUebE lidí.“1 

VEci je možné dElit podle různých hledisek, nejdůležitEjší rozdElení je na vEci 

nemovité a movité, které občanský zákoník definuje v § 4řŘ takto: 

„Ě1ě Nemovité vEci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením, jakož i vEcná práva k nim, a práva, která za nemovité vEci prohlásí zákon. 

Stanoví-li jiný právní pUedpis, že určitá vEc není součástí pozemku, a nelze-li takovou vEc 

pUenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato vEc nemovitá. 

Ě2ě Veškeré další vEci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.“2 

 Pro účely práce je nutné zmínit pojem nemovitost, tento pojem byl definován v 

zákonE č. 40/1ř64 Sb., občanský zákoník v § 11ř jako: 

„Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.“3 

Pojem nemovitost byl používán do 1. 1. 2014, kdy byl nahrazen pojmem nemovitá 

vEc. Jelikož je citováno a čerpáno ze starší literatury, ale i z aktuálních zdrojů, kde se 

pojem nemovitost stále používá, nalezneme tento pojem také v této práci.  

 

2.1.1 Součást a pUíslušenství vEci 
Pojem součást vEci vymezuje v § 505 občanský zákoník jako:  

„Součást vEci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od vEci 

oddEleno, aniž se tím vEc znehodnotí.“4  

Do ň1. 1Ň. Ň01ň platil zákon č. 40/1ř64 Sb., občanský zákoník (SOZ), který mimo 

jiné definoval co to součást a pUíslušenství vEci je. Tento zákon byl nahrazen již 

                                                             
1 )ákoﾐ č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík. § ヴΒΓ.  
2 Taﾏtéž § ヴΓΒ. 
3 )ákoﾐ č. ヴヰ/ヱΓヶヴ SH., oHčaﾐský zákoﾐík. § ヱヱΓ. 
4 )ákoﾐ č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík. § ヵヰヵ.  
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zmínEným zákonem č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník ĚNOZě, který nabyl účinnosti 1. 1. 

Ň014. NOZ zachoval stejnou definici součásti vEci, ovšem došlo k velmi podstatné zmEnE 

týkající se vztahu pozemku a stavby na nEm se vyskytující.  

DUíve stavba nebyla součástí pozemku, ovšem s účinností NOZ se tato úprava 

zmEnila a podle § 506 NOZ: 

„Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zUízené na 

pozemku a jiná zaUízení Ědále jen "stavba"ě s výjimkou staveb dočasných, včetnE toho, co 

je zapuštEno v pozemku nebo upevnEno ve zdech.“5 

Za součást pozemku se považuje i rostlinstvo, které se na nEm nachází. 

Z výše uvedeného můžeme usuzovat, že za součást stavby se považují konstrukce, 

které jsou se stavbou spojeny, napU. zdi, schody, dveUe, okna, krovy, ústUední vytápEní 

včetnE kotle a další. Naopak za součást stavby nepovažujeme elektrické spotUebiče, 

zapojené pohyblivým pUívodem do zásuvky ve zdi, tyto považujeme za samostatné 

movité vEci a do ocenEní stavby se nepromítají. Pokud jsou ovšem akumulační kamna, 

pračky a sporáky pevnE napojeny, považujeme je pUi ocenEní za součást stavby.6  

Stavby, které jsou vzájemnE provoznE propojeny, můžeme považovat za součást 

stavby. „Za provozní propojení považujeme stav, kdy dvE části stavby jsou propojeny 

komunikačnE – napU. dveUmi, společnou chodbou, nebo je pUístup z jedné části na plochou 

stUechu části druhé, která slouží jako terasa ap. Provozním propojením není stav, kdy 

části nejsou komunikačnE propojeny a mají jenom společné instalace.“7 

Podle § 50ř NOZ se za součást pozemku nepovažují inženýrské sítE, zejména 

vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení a stavby či technická zaUízení, které 

s nimi provoznE souvisí a jsou součástí inženýrských sítí. 

 

PUíslušenství je definováno v § 510 NOZ: 

„Ě1ě PUíslušenství vEci je vedlejší vEc vlastníka u vEci hlavní, je-li účelem vedlejší 

vEci, aby se jí trvale užívalo společnE s hlavní vEcí v rámci jejich hospodáUského určení. 

Byla-li vedlejší vEc od hlavní vEci pUechodnE odloučena, nepUestává být pUíslušenstvím. 

Ě2ě Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní vEci 

týkají i jejího pUíslušenství.“8 

                                                             
5 )ákoﾐ č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík. § ヵヰヶ. 
6 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oIeňo┗áﾐí ﾐeﾏo┗itostí. Β. přepraIovaﾐé a doplﾐěﾐé v┞dáﾐí. Brﾐo : AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brﾐo, ヲヰヰΓ. Αヵン s. ISBN ΓΑΒ-80-7204-630-0. s. 6. 
7 Taﾏtéž s. 6. 
8 )ákoﾐ č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík. § ヵヱヰ. 
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Dále je v § 51Ň NOZ uvedeno: 

„Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší vEci vlastníka u stavby 

pUíslušenstvím pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v 

rámci jejich hospodáUského účelu trvale užívalo.“9 
 Důležité je vlastnictví vEci, vlastník vEci hlavní je i vlastníkem pUíslušenství.  

Podle prof. Bradáče může pUi oceOování garáže nastat nEkolik pUípadů: 

1. Garáž samostatná, Uadová, patrová, která netvoUí pUíslušenství jiné hlavní 

stavby, se oceOuje porovnávacím zp]sobem.  

2. Garáž samostatná, která oproti prvnímu pUípadu tvoUí pUíslušenství vEci jiné 

hlavní vEci nebo samostatná garáž, netvoUící pUíslušenství a tato garáž je 

nedokončená se oceOuje nákladovým zp]sobem, kdy koeficient 

prodejnosti se určí podle hlavní stavby.  

3. Garáž, která je vestavEná do objektu, pUípadnE pUistavEná a s objektem 

provoznE propojená, je-li samostatným nebytovým prostorem. Z toho 

vyplývá, že taková to garáž je součástí stavby a ocení se nákladovým 
zp]sobem jako nebytový prostor, koeficient prodejnosti se stanový podle 

objektu, ve kterém se nachází.  

4. Garáž vestavEná do objektu, popU. pUistavEná a s objektem provoznE 

propojená, která není vyčlenEna jako nebytový prostor je součástí objektu a 

neoceOuje se samostatnE.10 

 

2.1.2 Stavba, pozemek, parcela a právo stavby 

Stavbu definuje zákon č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu 

Ěstavební zákoně v § Ň odst. ň takto: 

„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zUetele na jejich stavebnE technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které 

stavební úUad pUedem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící 

funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“11 

                                                             
9 )ákoﾐ č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík. § ヵヱヲ. 
10 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oIeňo┗áﾐí ﾐeﾏo┗itostí. Β. přepraIovaﾐé a doplﾐěﾐé v┞dáﾐí. Brﾐo : AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brﾐo, ヲヰヰΓ. Αヵン s. ISBN ΓΑΒ-80-7204-630-0. s. 11-12. 
11 )ákoﾐ č. ヱΒン/ヲヰヰヶ SH., o úzeﾏﾐíﾏ pláﾐováﾐí a staveHﾐíﾏ řádu ふstaveHﾐí zákoﾐぶ. § ヲ. 



15 

 

Výsledkem stavební činnosti jsou stavby. Stavby lze podle druhu, účelu a využití 

zejména v terénu individualizovat.  Stavbou se rozumí jednotlivý stavební objekt Ěnejedná 

se o soubor objektůě, ani kdyby tvoUily funkční celek. Takto můžeme stavby rozdElit na 

stavby hlavní, což je napU. rodinný dům, garáž, rekreační domek a stavby vedlejší ĚnapU. 

studna, dUevníkě. Stavba je konkretizována druhem, popisným číslem, evidenčním číslem, 

obcí či katastrálním územím, na kterém se nachází, popU. stavba může být určena 

parcelním číslem, na nEmž je umístEna, nemá-li popisné nebo evidenční číslo.12  

Za vznik stavby považujeme okamžik, kdy je zUetelná dispozice prvního 

nadzemního podlaží, obvykle alespoO jeden metr výšky stEn prvního nadzemního podlaží.  

 
Pro účely oceOování stavby dElíme podle zákona č. 151/1řř7 Sb., na stavby: 

 pozemní  

1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorovE soustUedEné a navenek 

pUevážnE uzavUené obvodovými stEnami a stUešními konstrukcemi, 

s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory, 

2. jednotky, 

3. venkovní úpravy 

 inženýrské a speciální pozemní, kterými se rozumí stavby dopravní, vodní, 

pro rozvod energií a vody, kanalizace, vEže, stožáry, komíny, plochy a 

úpravy území, studny a další stavby speciálního charakteru,   

 vodní nádrže a rybníky, 

 jiné stavby.13 

  
Pozemek vymezuje zákon č. Ň56/Ň01ň Sb., o katastru nemovitostí Ěkatastrální 

zákoně v § Ň, který uvádí, že pozemek je část zemského povrchu oddElená od sousedních 

částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním 

souhlasem, či hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí 

druhů pozemků, popUípadE rozhraním způsobu využití pozemků.14 

Katastrální zákon rovnEž vymezuje pojem parcela. Tento pojem nelze zamEOovat 

s pojmem pozemek. Parcela je definována jako pozemek, který je geometricky a polohovE 

                                                             
12 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oIeňo┗áﾐí ﾐeﾏo┗itostí. Β. přepraIovaﾐé a doplﾐěﾐé v┞dáﾐí. Brﾐo : AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brﾐo, ヲヰヰΓ. Αヵン s. ISBN ΓΑΒ-80-7204-630-0. s. 5 
13 )ákoﾐ č. ヱヵヱ/ヱΓΓΑ SH., o oIeňováﾐí ﾏajetku ve zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. § ン. 
14 )ákoﾐ č. ヲヵヶ/ヲヰヱン SH., o katastru ﾐeﾏovitostí ふkatastrálﾐí zákoﾐぶ. § ヲ.  
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určen, zobrazen v katastrální mapE a má své parcelní číslo, takto určený pozemek je již 

parcelou.  

Pro účely oceOování dElíme pozemky podle zákona č. 151/1997 Sb., na: 

 stavební pozemky,  

 zemEdElské pozemky, v druhu pozemku jako orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost,  

 lesní pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako lesní pozemky a 

zalesnEné nelesní pozemky, 

 pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 

 jiné pozemky, které nejsou výše zmínEny. 

Stavební pozemky se pro účely ocenEní dále člení na: 

 nezastavEné pozemky, 

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavEné 

plochy a nádvoUí, 

2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, 

které byly vydaným územním rozhodnutím, regulačním plánem, 

veUejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo 

územním souhlasem určeny k zastavEní; 

3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo 

ostatní 

plochy, v jednotném funkčním celku. Jednotným funkčním celkem 

se rozumEjí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní 

plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru 

nemovitostí v druhu pozemku zastavEná plocha a nádvoUí se 

stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném 

funkčním celku může být i více pozemků druhu pozemku 

zastavEná plocha a nádvoUí, 

4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, 

 zastavEné pozemky 

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavEné 

plochy a nádvoUí, 

2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, 

které jsou již zastavEny, 
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 pozemky skutečnE zastavEné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí.15 

ČlenEní pozemků podle druhu a jejich využití nalezneme ve vyhlášce č. 441/Ň01ň 

Sb., k provedení zákona o oceOování majetku ĚoceOovací vyhláškaě, ve znEní vyhlášky č. 

199/2014 Sb. 

 S účinností zákona č. Řř/Ň01Ň Sb., došlo ke zmEnE, a to že stavba je součástí 

pozemku Ěviz. Ň.1.1 Součást a pUíslušenství vEciě, proto novE vzniká právo stavby. 

Stavba a pozemek, na kterém se stavba nachází, nemohou mít rozdílného vlastníka. Pokud 

ovšem vlastník pozemku nemá v úmyslu pozemek využít ke stavbE, může jej poskytnout 

jiné osobE k výstavbE stavby. Právo stavby je tedy právo k cizí vEci Ěk cizímu pozemkuě 

a lze jej zUídit pouze dočasnE, nejvýše na řř let.16  

 

2.2 OCENOVÁNÍ A JEHO METODY 

Důležitým zdrojem informací pUi oceOování je zákon č. 151/1řř7 Sb. o oceOování 

majetku a o zmEnE nEkterých zákonů Ězákon o oceOování majetkuě a vyhláška č. 441/Ň01ň 

Sb. k provedení zákona o oceOování majetku ĚoceOovací vyhláškaě, ve znEní vyhlášky č. 

1řř/Ň014 Sb., zde nalezneme základní pojmy a metody používané pUi oceOování.  

Jak uvádí zákon č. 151/1řř7 Sb. v §1 odst. 1, pUedmEtem ocenEní mohou být vEci, 

práva a jiné majetkové hodnoty Ědále jen ¨majetek¨ě a služby pro účely stanovené 

zvláštními pUedpisy. Důležitým paragrafem je § Ň tohoto zákona, který vymezuje způsoby 

oceOování majetku a služeb takto:  

„Ě1ě 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 pUi prodejích stejného, popUípadE obdobného majetku nebo pUi 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenEní PUítom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimoUádných okolností trhu, osobních pomErů prodávajícího nebo 

kupujícího ani vliv zvláštní obliby. MimoUádnými okolnostmi trhu se rozumEjí napUíklad 

stav tísnE prodávajícího nebo kupujícího, důsledky pUírodních či jiných kalamit. 

Osobními pomEry se rozumEjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy 

mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pUikládaná 

                                                             
15 )ákoﾐ č. ヱヵヱ/ヱΓΓΑ SH., o oIeňováﾐí ﾐeﾏovitostí ve zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. § Γ. 
16 )ákoﾐ č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík. § ヱヲヴヰ a § ヱヲヴヴ. 
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majetku nebo službE vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadUuje 

hodnotu věci a určí se porovnáním. 

(2) MimoUádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimoUádné 

okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby.  

(3) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimoUádná 

cena, je cena zjištěná.  

Ě4ě Službou je poskytování činností nebo hmotnE zachytitelných výsledků činnosti.  

(5) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základE 

je 

aě nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na poUízení 

pUedmEtu ocenEní v místE ocenEní a podle jeho stavu ke dni ocenEní,   

bě výnosový způsob, který vychází z výnosu z pUedmEtu ocenEní skutečnE dosahovaného 

nebo z výnosu, který lze z pUedmEtu ocenEní za daných podmínek obvykle získat, a 

z kapitalizace tohoto výnosu Ěúrokový míryě, 

cě porovnávací způsob, který vychází z porovnání pUedmEtu ocenEní se stejným nebo 

obdobným pUedmEtem a cenou sjednanou pUi jeho prodeji; je jímž tEž ocenEní vEci 

odvozením z ceny jiné funkčnE související vEci 

dě oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou pUedmEt ocenEní 

zní nebo která je jinak zUejmá, 

eě oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na 

základE pUedpisů o účetnictví, 

fě oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny pUedmEtu ocenEní zaznamenané 

ve stanoveném období na trhu, 

gě oceňování sjednanou cenou, kterou je cena pUedmEtu ocenEní sjednána pUi jeho 

prodeji, popUípadE cena odvozená ze sjednaných cen.“17  

Pro tuto práci je z výše uvedeného nejdůležitEjší cena obvyklá nebo–li cena tržní, 

která se určí komparativní metodou vycházející z databáze nemovitých vEcí a 

porovnávací způsob ocenEní. Tato problematika je probrána v kapitolách Ň.2.2 

Porovnávací způsob zjištEní administrativní ceny a kap. 2.2.ň Komparativní metoda 

zjištEní ceny obvyklé. 
 

Samotné ocenEní bychom mohli definovat, jak uvádí prof. Bradáč takto:  

                                                             
17 )ákoﾐ č. ヱヵヱ/ヱΓΓヶ SH., o oIeňováﾐí ﾏajetku ve zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. § ヲ. 
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„Oceňování je činností, kdy je určitému pUedmEtu, souboru pUedmEtů, práv ap. 

pUiUazován penEžní ekvivalent.“18  

Z výše uvedeného vyplývá, že oceOované pUedmEty mají svoji hodnotu, která 

může být ovšem rozdílná od jejich ceny. Pojmy hodnota a cena jsou nedílnou součástí pUi 

oceOování a je nutné je rozlišovat.  

 

2.2.1 Pojem cena a hodnota 

Požadovaná, nabízená nebo skutečnE zaplacená částka za určitý pUedmEt Ězboží či 

službuě, je obecnE nazývaná pojmem cena. Osoby zpravidla pUisuzují k vEci určitou 

hodnotu, cena nemusí mít vztah k hodnotE. Částka je historickým faktem, ať už je nebo 

není zveUejnEná.  

Hodnota oproti cenE není požadovanou, nabízenou ani skutečnE zaplacenou 

částkou. Hodnota vyjadUuje zájem kupujícího nebo prodávajícího o určité zboží či službu. 

Jde o odhad. Hodnota značí užitek, tedy prospEch vlastníka.  

V oceOování rozeznáváme nEkolik různých cen a hodnot, které si blíže 

specifikujeme.  

Cena administrativní nebo také cena zjištEná či úUední se Uídí zákonem č. 

5Ň6/1řř0 Sb., o cenách, jenž stanoví v § 1 odst. 2: 

„Ě2ě Cena je penEžní částka 

a) sjednána pUi nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 

b) zjištEná podle zvláštního pUedpisu1) k jiným účelům než k prodeji.“19 

Zvláštním pUedpisem je zde myšlen cenový pUedpis, kterým je v současné dobE 

zákon č. 151/1řř7 Sb., o oceOování majetku a provádEcí vyhláška Ministerstva financí 

ČR č. 441/Ň01ň Sb., oceOovací vyhláška.  

Cena administrativní není cenou obvyklou ani cenou mimoUádnou. 

Cena poUizovací též cena historická, jelikož se vztahuje k minulosti. Je to cena, 

za kterou bylo možno vEc poUídit v dobE jejího poUízení. U této ceny se neuvažuje 

opotUebení. 

Cena reprodukční je cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou 

vEc poUídit v dobE ocenEní Ěbez odpočtu opotUebeníě.  

                                                             
18 BRADÁČ, ALBERT a kolektiv. Soudﾐí iﾐžeﾐýrství. ヱ. v┞dáﾐí. Brﾐo : AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., ヱΓΓΑ. 
720 s. ISBN 80-7204-133-9. s. 507 
19 )ákoﾐ č. ヵヲヶΑヱΓΓヰ Sb., o IeﾐáIh. § ヱ. 
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VEcná hodnota Ěcena časováě je reprodukční cena, snížená o pUimEUené 

opotUebení. 

Výnosová hodnota – jak je již zUejmé z názvu, jde o součet odúročených 

budoucích pUíjmů plynoucí z nemovité vEci.20 

 Cena obvyklá Ěobecná, tržníě je „cena, za kterou je možno vEc v daném místE a 

čase prodat nebo koupit.“21 

 V zákonE č. 151/1řř7 Sb., je cena obvyklá definována v § Ň viz. kap. 2.2 

OCENOVÁNÍ A JEHO METODY. 

 

2.2.2 Porovnávací zp]sob k zjištEní administrativní ceny 

Jedním ze způsobů zjištEní administrativní ceny je porovnávací způsob podle § Ň 

odst. 5 písm. c zákona č. 151/1řř7 Sb.  

 PUesný postup ocenEní porovnávacím způsobem vymezuje vyhláška č. 441/Ň01ň 

Sb. v § ň4 a násl.  

 „Cena stavby porovnávacím způsobem se určuje u staveb, které vyhovují 

podmínkám 

uvedeným v § 35 až 37, podle vzorce. 

CSP =  OP  ZCU  IT  IP, 

kde 

CSp …cena stavby určená porovnávacím způsobem, 

OP ….obestavEný prostor v m3, 

ZCU…základní cena upravená stavby v Kč za m3, 

IT…….index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1, 

IP…….index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba podle § 4 odst. 1. 

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tUi desetinná místa.“22 

PUesný postup výpočtu indexu trhu a indexu polohy je popsán v § 4 odst. 1 

vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. 

 Důležitým ustanovením pro výpočet ceny garáže je § ň7 vyhlášky č. 441/Ň01ň 

Sb., který zní takto: 

                                                             
20 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oIeňo┗áﾐí ﾐeﾏo┗itostí. Β. přepraIovaﾐé a doplﾐěﾐé v┞dáﾐí. Brﾐo : AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brﾐo, ヲヰヰΓ. Αヵン s. ISBN ΓΑΒ-80-7204-630-0. s. 50-51 
21 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oIeňo┗áﾐí ﾐeﾏo┗itostí. Β. přepraIovaﾐé a doplﾐěﾐé v┞dáﾐí. Brﾐo : AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brﾐo, ヲヰヰΓ. Αヵン s. ISBN ΓΑΒ-80-7204-630-0. s. 52. 
22 V┞hláška č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH., k provedeﾐí zákoﾐa o oIeňováﾐí ﾏajetku ふoIeňovaIí v┞hláškaぶ, ve zﾐěﾐí v┞hlášk┞ č. 
ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH. § ンヴ. 
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 „Ě1ě Cena porovnávacím způsobem se určí u dokončené samostatné nebo Uadové, 

jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která není společnE užívána s jinými stavbami, 

kromE staveb oceňovaných podle § 35 a 36. 

Ě2ě Základní cena upravená garáže se určí podle vzorce 

ZCU ZCIV, 

kde 

ZCU…základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru, 

ZC…základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 v pUíloze č. 26 k této vyhlášce, 

IV……index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce 

 

 

 

 

 kde 

Vi…hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení podle 

tabulky č. 2 pUílohy č. 26 k této vyhlášce. 

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č. 2 v pUíloze č. 26 k této vyhlášce. 

Hodnota i-tého znaku se stanoví začlenEním nemovitosti podle jejích charakteristik do 

kvalitativního pásma znaku. 

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tUi desetinná místa. 

Ě3ě Cena garáže určená porovnávacím způsobem zahrnuje popUípadE i cenu společnE 

užívaných venkovních úprav, uvedených v pUíloze č. 17 k této vyhlášce, kromE položky 

2.7. 

Ě4ě Pokud zastavEná plocha stavby, nerozdElená pUíčkami, pUesáhne 100 m2 nebo stavba 

má více než dvE podlaží, určí se cena garáže podle § 12.“23 

 

2.2.3 Komparativní metoda zjištEní ceny obvyklé 

Porovnávací metoda nebo také komparativní metoda ocenEní slouží k určení tržní 

hodnoty nemovitých vEcí. Tato metoda spočívá ve srovnání oceOované nemovité vEci se 

stejnými popU. obdobnými nedávno obchodovanými nemovitými vEcmi.  

                                                             
23 V┞hláška č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH., k provedeﾐí zákoﾐa o oIeňováﾐí ﾏajetku ふoIeňovaIí v┞hláškaぶ, ve zﾐěﾐí v┞hlášk┞ č. 
ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH. § ンΑ. 

OHrázek 1: Vzorec pro iﾐde┝ koﾐstrukIe a ┗┞Ha┗eﾐí 
(Zdroj: Vyhl. č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH.) 
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Jelikož je každá nemovitá vEc jedinečná a nepUemístitelná, nelze u nich dosáhnout 

perfektní schody a proto je nutné odlišnosti nemovitých vEcí zohlednit.  

 Cena určená porovnáním vychází z momentální situace na trhu. Nevychází z cen 

minulých jako je tomu u nákladového způsobu ocenEní ani nevychází z budoucích 

výnosů, které daná nemovitá vEc pUinese, jako je tomu u ocenEní výnosovým způsobem.  

  K cenovému porovnání používáme podle postupu dvE základní metody: 

 PUímá metoda – oceOovanou nemovitou vEc porovnáváme pUímo se 

srovnávacími nemovitými vEcmi, tedy s nemovitými vEcmi z databáze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NepUímá metoda „Metoda, pUi níž je oceňovaná nemovitost porovnávána 

se standardním objektem pUesnE definovaných vlastností a jeho cenou. 

Cena standardního objektu je pUitom odvozena na základE zpracované 

databáze nemovitostí Ějejich vlastností a ceně.“24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oIeňo┗áﾐí ﾐeﾏo┗itostí. Β. přepraIovaﾐé a doplﾐěﾐé v┞dáﾐí. Brﾐo : AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brﾐo, ヲヰヰΓ. Αヵン s. ISBN ΓΑΒ-80-7204-630-0. s. 328. 

Obrázek 2: Schéma metody pUímého porovnání ĚZdroj: HLAVINKOVÁ, VITEZSLAVA. 
Tržní oceňování nemovitostí) 

Obrázek 3: Schéma nepUímého porovnání ĚZdroj: HLAVINKOVA, VITDZSLAVA. Tržní 
oceňování nemovitostíě 
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 PUi použití porovnávací metody vycházející z databáze je nutné zmínit koeficient 

odlišnosti a index odlišnosti. 

 Koeficient odlišnosti je užíván pUi sestavování a tUídEní dat. VyjadUuje vliv jedné 

vlastnosti nemovité vEci, na rozdíl v cenE oproti jiné obdobné nemovité vEci. Pokud je 

hodnota srovnávané nemovité vEci vyšší po užití koeficientu odlišnosti než hodnota 

oceOované nemovité vEci, je koeficient vyšší než 1.25  

 Index odlišnosti vyjadUuje, na rozdíl v cenE vliv více vlastností nemovitých vEcí. 

Index je vyšší než 1, je-li hodnota srovnávací nemovité vEci vyšší než hodnota nemovité 

vEci oceOované.26 

 

2.3 GůRÁŽE 

Po roce 1řŘř došlo k výraznému rozvoji motorismu a počet automobilů se 

mnohonásobnE zvýšil. VEtší počet automobilů vedl k nedostatku jak parkovacích míst, 

tak k nedostatku garáží pUedevším ve vEtších mEstech.  

Garáží je oproti klasickým parkovacím místům ménE a mají jak své výhody, tak 

své nevýhody. Vůz, který parkuje na ulici, je vystaven vlivům nepUíznivého počasí 

ĚzvláštE v zimEě, také je vystaven možnému poškození od ostatních parkujících 

automobilů, je ohrožen vandalismem a možnosti krádeže. Vůz parkující v garáži je pUed 

tEmito vlivy do jisté míry chránEn. Nevýhodou pUi koupi garáže je samozUejmE cena a 

popU., omezená nabídka v nEkterých částech mEsta.  
 

2.3.1 Základní názvosloví 
Základní názvosloví, navrhování jednotlivých, hromadných a Uadových garáží, 

zmEny dokončených staveb garáží, zmEny v užívání staveb s využitím na garážování 

vozidel upravuje norma ČSN 7ň 605Ř. Další neménE důležitou normou pUi navrhování 

základních technických parametrů parkovacích a odstavných míst je ČSN 73 6056 

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.  

 

 

 

 

                                                             
25 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oIeňo┗áﾐí ﾐeﾏo┗itostí. Β. přepraIovaﾐé a doplﾐěﾐé v┞dáﾐí. Brﾐo : AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brﾐo, ヲヰヰΓ. Αヵン s. ISBN ΓΑΒ-80-7204-630-0. s. 331 
26 Taﾏtéž s. 331 
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Jednotlivá garáž 

Jednotlivou garáží je objekt nebo také prostor, sloužící k odstavování vozidel 

silniční dopravy. Takový objekt či prostor může mít nejvýše jen tUi stání a má jeden 

společný vjezd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadová garáž 

Tadová garáž se od jednotlivé garáže liší počtem stání. Tadová garáž má vice než 

tUi stání. Stání mohou být Uazeny v jedné nebo ve dvou Uadách za sebou a každé stání má 

samostatný vjezd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostorové požadavky garáží 

RozmEry v jednotlivých, Uadových a hromadných garážích vychází z ČSN 7ň 

6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, které jsou uvedeny v pUíloze B. 

Podle této normy: „Základní velikost parkovacího stání se stanoví z vnEjších rozmErů 

vozidla zvEtšených o nejmenší dovolené vzdálenosti vozidla od hranice plochy nebo o 

Obrázek 4: Jednotlivá garáž ĚZdroj: ŠTIKA, JAROSLAV. Garážeě 

Obrázek 5: Tadová garáž ĚZdroj: STIKAR, JAROSLAV. Garážeě 
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poloviční vzdálenost od sousedního vozidla.“27 Nejmenší dovolené vzdálenosti od 

hranice plochy, pevné pUekážky a mezi vozidly uvádí obrázek. 5 níže.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Vybavení garáže 

Budova garáže zahrnuje obvodové zdi, strop, který je zároveO i stUechou, podlahu 

a vrata nebo samostatné či boční dveUe. „Prostor musí být důkladnE vEtrán tzv. pUíčným 

tahem vzduchu, nejlépe tedy otvory v rozích stavby, situovanými u pUední zdi dole a u 

zadní zdi nahoUe.“28 

 Provedení stUechy by mElo být odborné a velmi pečlivé, ať už se jedná o 

samostatnou či Uadovou garáž a její následnou pravidelnou údržbou.  

 

Podlahy 

Podlahy vnE garážích jsou namáhány zatížením automobilů a působením různých 

minerálních olejů, pohonných hmot a chloridů s protismykovými vlastnostmi, proto by 

mEly být mechanicky odolné a trvanlivé. Provedení podlahy musí být vodotEsné a nesmí 

docházet k pronikání vlhkosti do ostatních konstrukcí nebo pronikání do nižších podlaží. 

„VodotEsná vrstva musí být vytažena na všechny prostupující konstrukce ĚstEny, sloupy 

apod.ě do výšky alespoň 0,1 m nad niveletu podlahy. Napojení podlahy na tyto konstrukce 

musí být vodotEsné.“29 Podlaha garáže je vEtšinou betonová, může být opatUena nátErem 

anebo plastovou povrchovou úpravou.  

                                                             
27 ČSN Αン ヶヰヵヶ – Odstavﾐé a parkovaIí ploIh┞ silﾐičﾐíIh vozidel. s. ヱヱ 
28 MACH, R, Jiří. GARÁŽ a v┞Haveﾐí garáže. Praha : Grada PuHlishiﾐg, ヱΓΓΒ. ヱヰΓ s. ISBN Βヰ-7169-741-9. s. 14 
29 ČSN Αン ヶヰヵΒ – Jedﾐotlivé, řadové a hroﾏadﾐé garáže. s. ヱヱ 

OHrázek 6: Nejﾏeﾐší odstup┞ ┗ozidla od pe┗ﾐé překážk┞ a odstup┞ ﾏezi ┗ozidl┞ ふ)droj: ČSN Αン ヶヰヵヶぶ 
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PUi zimním provozu dochází k vnesení vody do garáže, ta je odstraOována buď 

odvodOovacím systémem, nebo vysátím pUi úklidu, popU. manuálnE vymetáním. Norma 

ČSN 7ň 605Ř doporučuje, provedení podlahy s odvodOovacím systémem ve spádu 

nejménE 1 % smErem k odvodOovacím vpustím.  

Podlaha garáže by mEla být pravidelnE udržována v čistotE.  

 

Vrata a rolety 

 Garážová vrata jsou nejlépe kovová, u dUevEných vrat je vyšší riziko požáru, 

menší zabezpečení proti vniknutí a také potUeba častEjší údržby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DvoukUídlá plechová vrata zavEšená do plechového rámu, který je vsazený do 

zdiva jsou nejlevnEjším a nejjednodušším Uešením uzavírání garáže. Na rám je pUivaUen 

ocelový plech pro zvýšení tuhosti. Zvýšení životnosti tEchto vrat zajistí jejich úprava 

antikorozním nátErem. Dále JiUí R. Mach doporučuje zavEsit každé kUídlo vrat na dva 

panty ĚzávEsyě, jelikož zavEšení na tUi panty může po čase vést k jejich zkUížení a tím 

dojde ke ztíženému otvírání vrat Ěobr.1aě.30  

 Další možností vrat jsou desková vrata kyvná, která mohou být výklopná Ěobr. 1bě 

nebo výklopná – ven nevyklápEjící Ěobr. 1cě. Výklopná vrata se pUi otevírání a zavírání 

částečnE vysouvají ven na rozdíl od druhého typu, který se pUi otevírání a zavírání ven 

nevysouvá. Vrata kyvná se zvedají za madlo u spodní hrany. Po odjištEní vrat a jejich 

                                                             
30 MACH, R, Jiří. GARÁŽ a v┞Haveﾐí garáže. Praha : Grada Publishing, 1998. 109 s. ISBN 80-7169-741-9. s. 17 

Obrázek 7: Různé typy garáží ĚZdroj: MACH, R. JiUí. Garáž a vybavení garážeě 
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zvedání se deska začne otáčet – naklápEt na čepech, které jsou umístEné na pákovém 

mechanizmu a posuvných v drážkách na bočních okrajích desky a pákový mechanizmus 

současnE vrata zvedá. Čepy se v drážkách posouvají a deska vrat se zasouvá pod strop 

garáže. K otevírání vrat není potUeba velké síly, jelikož hmotnost vrat je vyvážená 

závažími nebo pružinami.31   

 NejnovEjším Uešením otvírání vrat jsou vrata lamelová a vrata kazetová. Kazetová 

skládací vrata jsou velmi elegantním Uešením, zabírají minimální prostor pod stropem 

garáže. Podle konstrukčního Uešení lze lamelová vrata dElit na vrata, jejichž lamely se 

navíjejí na dutý hUídel anebo jsou lamely posunovány pod strop. Tato vrata jsou pohánEna 

elektricky, ovšem s možností ručního ovládání v pUípadE výpadku proudu či jiné poruchy. 

Lamelová vrata Ěnavíjecí i posuvnáě jsou vyrábEna z hliníkových nebo ocelových, popU. 

z kombinovaných dutých lamel, kde dutiny mohou být vyplnEny pEnovým polyuretanem. 

Jednotlivé lamely mohou být různé výšky.32   

 Tešení otevírání a zavírání garáží může být ruční nebo elektrické popU. může být 

elektromotor napájen akumulovaným proudem vyrobeným solárními buOkami, pokud 

není pUípojka elektrického proudu. Možnosti elektrického pohonu otevírání jsou: 

elektrickým pohonem ovládaným tlačítky Ěspínačiě, spínacím táhlem, dálkovým 

ovládáním, magnetickým polem Ěindukční smyčkouě nebo fotobuOkami ĚsvEtelná 

závoraě.33 

 

Osvětlení a rozvody elektrického proudu 

 Podle ČSN 7ň 605Ř garáž nemusí být vybavena rozvody elektrické energie, avšak 

její provedení je velmi žádoucí. Rozvody elektroinstalace garáží u rodinných domů bývají 

společné se společným mEUičem. U Uadových garáží je pUívod rozvodů elektroinstalace 

společný a společný je i mEUič spotUeby elektrického proudu. Náklady se pak dElí mezi 

majiteli či nájemníky garáží podle dohody.  
 

2.3.3 Povolování stavby garáže 

Existuje pomErnE velké množství různých typů garáží. Pro stavbu nEkterých 

garáží je tUeba stavební povolení, ale pro nEkteré postačí pouze ohlášení. Garáže, které 

jsou bez stavebního povolení, jsou vEtšinou plechové montované.  

                                                             
31 MACH, R, Jiří. GARÁŽ a v┞Haveﾐí garáže. Praha : Grada PuHlishiﾐg, ヱΓΓΒ. ヱヰΓ s. ISBN Βヰ-7169-741-9. s. 17 
32 Taﾏtéž s. ヱΓ - 21 
33 Taﾏtéž s. ヲン 
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Garáž do 25 m2 

Podle § 10ň odst. 1 aě zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním 

Uádu Ěstavební zákoně ve znEní pozdEjších pUedpisů, garáže do Ň5 m2 zastavEné plochy 

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. U tEchto staveb postačí podle § ř6 stavebního 

zákona územní souhlas.  

 

Garáž nad 25 m2 

U garáží nad Ň5 m2 se vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení.  
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3 LOKALITA 

Tato část práce obsahuje základní informace o Moravskoslezském kraji a 

informace o mEstE Ostrava, které jsou potUebné k následnému vyhodnocení vlivů, jenž 

mají na cenu nemovitých vEcí, pUedevším na cenu garáží vliv a dále je zde provedena 

analýza realitního trhu Ostravy. 

 

3.1 CHůRůKTERISTIKů MORůVSKOSLEZSKÉHO KRůJE 

Západ Moravskoslezského kraje lemuje masiv Hrubého Jeseníku s nejvyšším 

vrcholem PradEd Ě1 4ř1 m n. m.ě, který je nejvyšším vrcholem kraje a celé Moravy. 

Hrubý Jeseník postupnE pUechází do Nízkého Jeseníku a náhorních plošin s pozvolnEjším 

terénem. StUední část kraje tvoUí Opavské nížiny, Ostravská brána a Moravská brána, které 

jsou hustE osídleny. Jihovýchod kraje se pozvolna zvedá v pohoUí Beskyd s nejvyšším 

vrcholem Lysou horou (1 323 m n. m.).  

Moravskoslezský kraj se nachází na severovýchodE České republiky. Na 

severovýchodE kraj sousedí s Polskem a na jihovýchodE se Slovenskem. V rámci 

uspoUádání krajů v ČR, Moravskoslezský kraj sousedí s krajem Olomouckým a krajem 

Zlínským. 

V kraji žije zhruba 1 ŇŇ4 tisíc obyvatel, to jej Uadí na tUetí nejlidnatEjší kraj ČR. 

Hustota osídlení je oproti ostatním krajům nízká. PrůmErná hustota osídlení v ČR je 1ňň 

obyvatel na km2, pUičemž hustota zalidnEní kraje je ŇŇ5 obyvatel na km2. 

Kraj má rozlohu 5 427 km2 a Uadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji. ZemEdElské 

pozemky tvoUí zhruba polovinu území kraje, lesní pozemky ĚpUedevším v horských 

oblastechě tvoUí více než ň5 % území. Kraj se může pyšnit zásobami nerostných surovin, 

vyskytují se zde zásoby černého uhlí, zemního plynu, ale nalezneme zde i ložiska 

vápence, žuly, mramoru, bUidlice, sádrovce anebo štErkopísku. 

Teka Odra je nejvýznamnEjším vodním tokem kraje, která pramení v Oderských 

vrších. PUítoky Odry na území Ostravy jsou: Ueka Opava a Ueka Ostravice. 

V Moravskoslezských Beskydech jsou vodárenské nádrže Šance a Morávka, které jsou 

hlavními zdroji pitné vody. K nim náleží také vodní nádrž Kružberk v Nízkém Jeseníku.  

„Kraj nadále patUí mezi nejzatíženEjší oblasti v České republice, neboť v minulosti 

byly znečištEny všechny složky životního prostUedí. Dnes se jako nejzávažnEjší jeví 

kontaminace půdy a podzemních vod v důsledku průmyslové činnosti, důlní poklesy a 
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znečištEní povrchových vod a ovzduší.“34 V kraji jsou velké rozdíly v kvalitE životního 

prostUedí. Nejvíce postiženými oblastmi životního prostUedí jsou Ostravsko, Karvinsko a 

TUinecko. Na druhé stranE jsou v kraji místa vyhlášená jako chránEné krajinné oblasti 

ĚBeskydy, Jeseníky a PoodUíě. Dnes je snaha o snížení negativních vlivů na životní 

prostUedí, pUedevším v používání šetrnEjších technologií a investováním do ekologických 

opatUení.  

 

3.2 HISTORIE MDSTA OSTRAVY 

Mnoho lidí je pUesvEdčeno, že Ostrava díky svému charakteru není historickým 

mEstem. Opak je ovšem pravdou. Na území dnešní Ostravy byly zaznamenány významné 

obchodní cesty již v dobE pravEku. V této části se nechci detailnE zabývat celou historií 

mEsta, ale pUedevším bych chtEla zmínit nejdůležitEjší okamžiky, které mEly vliv na jeho 

pozdEjší vývoj.  

Ostrava byla pojmenována podle Ueky Ostravice, která mEsto rozdEluje na 

moravskou a slezskou část. Významným místem Ostravy je vrch Landek, který byl asi 

pUed Ň5 tisíci lety prvním trvalým sídlištEm lovců mamutů. Tuto skutečnost dokládají 

značné archeologické nálezy. Toto místo se stalo v 9. – 10. století jedním z hradisek 

slovanského kmene Holasiců.  

Ostrava jako mEsto bylo založeno již ve 1ň. století, kdy dnešní Moravské OstravE 

byl udElen statut mEsta a novE budované mEsto se tak stalo stUediskem pro okolní 

biskupské vesnice. Díky právu konat 16 – ti denní výroční trh udEleným králem a císaUem 

Karlem IV. se zvýšila prestiž Ostravy a to vedlo k tomu, že se mEsto stalo důležitým 

bodem stUedovEkých trhovců.  V 16. století se díky rozvoji Uemeslné výroby ještE více 

posílilo postavení Ostravy. Rozvíjí se pUedevším soukenictví, tkalcovství a krejčovství. 

Ovšem toto období je nepUíznivE poznamenáno válkami, pUedevším tUicetiletou válkou, 

kdy mEsto bylo okupováno dánským a švédským vojskem a živelními katastrofami, 

hlavnE povodnEmi a požáry. V roce 1556 postihl mEsto nejvEtší požár, který zničil domy 

na námEstí. Další katastrofou pro mEsto byla morová epidemie, která zabila pUes polovinu 

jeho obyvatel.  

NejvýznamnEjší událostí v historii mEsta byl objev černého uhlí v roce 176ň, což 

vedlo k hospodáUskému oživení. Se samotnou tEžbou se začalo až v roce 1787. V roce 

                                                             
34 Charakteristika moravskoslezského kraje. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚTAD. [online]. 23. 12. 2014 [cit. 2015-02-03]. 
Dostupné z:http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_moravskoslezskeho_kraje 
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1ŘŇŘ olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský založil ve vsi Vítkovice železárny, díky 

čemuž došlo k prudkému růstu aglomerace. Ostrava se stala v 1ř. století jedním 

z nejvýznamnEjších průmyslových stUedisek rakousko – uherské monarchie, to vedlo k 

pUílivu obyvatelstva. V roce 1918, po vzniku ČSR si Ostrava díky železárnám a dolům 

zachovala důležité postavení a začala se pUetváUet ve správní, společenské a kulturní 

centrum.  

BEhem Ň. svEtové války se dostaly nejvEtší průmyslové podniky Ostravy ĚHorní 

Vítkovice a hutní tEžíUstvo nebo Severní dráha Ferdinandovaě pod správu 

UíšskonEmeckého koncernu Göringových závodů a jejich výroba byla pUeorientována pro 

válečnou potUebu. Konec Ň. svEtové války pUišel pro Ostravu 30. dubna 1945, kdy byla 

osvobozena vojskem 4. ukrajinského frontu rudé armády v čele s gen. A. I. Jeremenkem 

a 1. československou samostatnou tankovou brigádou, jejíž velitel byl pplk. Vladimír 

Janko. Válečné období mElo za následek zničení a poškození mnoho staveb. „Majetkové 

škody způsobené válečnými událostmi se odhadovaly v OstravE na více než ř miliard 

pUedválečných Kč.“35 

Asi k nejvEtšímu rozmachu průmyslu došlo po roce 1ř45. Dochází k rozvoji 

tEžkého průmyslu jako hutnictví, oceláUství a další. Začíná se s výstavbou rozsáhlého 

průmyslového komplexu Nová huť v OstravE – Kunčicích. S rozvojem průmyslu došlo 

k pUívalu pracovních sil a k výstavbE nových sídlišť v okolí, pUedevším Poruba, ZábUeh, 

Výškovice a Dubina. Dnes tyto čtyUi části tvoUí mEstský obvod Ostrava – jih. V roce 1945 

byla na základE dekretu prezidenta republiky č. 4ř/1945 Sb.36 z PUíbrami do Ostravy 

pUeložena Vysoká škola báOská a pobočka pedagogické fakulty brnEnské Masarykovy 

univerzity, která se pozdEji osamostatnila a v roce 1řř1 byla začlenEna do vzniklé 

Ostravské univerzity.  

Po roce 1řŘř dochází k výrazným hospodáUským a politickým zmEnám a Ostrava 

se stává statutárním mEstem. Díky snaze o restrukturalizaci průmyslu dochází k útlumu 

důlní činnosti a v roce 1994 k jejímu úplnému zastavení a tím i konce pUes Ň00 let trvající 

tEžby. Dnes se na Ostravsku stále tEží, ale již ne pUímo v OstravE. Mezi aktivní doly patUí 

napU. Důl Karviná, Důl Paskov či Darkov. Vítkovické vysoké pece vyhasly v roce 1998 

a jejich činnost se pUeorientovala na strojní výrobu. OceláUství se pak soustUedilo do Nové 

huti.  

                                                             
35 JIŘÍK, Karel a kol. Dějiﾐ┞ Ostrav┞. ヱ. v┞d. Ostrava : NAKLADATELSTVÍ Sfiﾐga, ヱΓΓン. ΑヶΒ s. ISBN Βヰ-85491-39-7. s. 399  
36 Předpis č. ヴΓ/ヱΓヴヵ SH. vládﾐí ﾐařízeﾐí o prvﾐíIh volHáIh do okresﾐíIh a zeﾏskýIh ﾐárodﾐíIh výHorů 
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V současnosti je snaha o revitalizaci území mEsta a k rozvoji lehkého průmyslu, 

obchodu a služeb.37 38 

 

3.3 ůDMINISTRůTIVNÍ ČLENDNÍ ů STůTISTICKÉ ÚDůJE 

Ostrava je nejvEtším statutárním mEstem Moravskoslezského kraje a s počtem 

obyvatel 326 874 (k datu 1. 1. 2014)39, je tUetím nejvEtším mEstem České republiky a to 

i co se týče rozlohy. Proto je na rozvoji Ostravy závislý rozvoj celého kraje. „Ostrava má 

výhodnou strategickou polohu – nachází se 360 km východnE od hlavního mEsta Prahy, 

310 km severnE od VídnE, blízko státní hranice s Polskem, která probíhá cca 10 km 

severnE od mEstského centra, hranice se Slovenském je ve vzdálenosti 50 km východním 

smErem.“40 Ostrava je významným univerzitním a pUedevším průmyslovým mEstem.  

 

Tabulka 1: Geografie Ostravy (Zdroj: www.ostrava.cz) 

Rozloha  

Celková rozloha mEsta 21 422 ha 

ZemEdElská půda 8 329 ha 

Lesní půda 2 467 ha 

Vodní plochy 955 ha 

ZastavEné plochy 2 007 ha 

Ostatní plochy 7 662 ha 

 

  

                                                             
37 JIŘÍK, Karel a kol. Dějiﾐ┞ Ostrav┞. ヱ. v┞d. Ostrava : NAKLADATELSTVÍ Sfiﾐga, ヱΓΓン. ΑヶΒ s. ISBN Βヰ-85491-39-7. s. .6. 

308. 394. 412. 
38 Historie ﾏěsta. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí portál. [online]. 2. 7. 2013 [cit. 2014-12-ヰヶ]. Dostupﾐé 
z: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/historie-mesta 
39 Počet oH┞vatel v oHIíIh k ヱ. ヱ. ヲヰヱヴ. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. [online]. 13. 5. 2014 [cit. 1970-01-ヰヱ]. Dostupﾐé 
z:http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/130072-14-r_2014 
40 Charakteristika okresu Ostrava – ﾏěsto. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. [online]. 18. 6. 2012 [cit. 2015-02-ヰヴ]. Dostupﾐé 
z:http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_ostrava_mesto 
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ČLENDNÍ MDSTů  

Okres Ostrava – mEsto je tvoUen statutárním mEstem, rozdEleným do Ňň správních 

mEstských obvodů a dalšími 1Ň obcemi, z nichž tUi mají statut mEsta ĚKlimkovice, Šenov 

a Vratimov). Obvody jsou rozdEleny do ňř – ti katastrálních území.  
 

 

 

 

 

Obrázek 8: Katastrální mapa Ostravy ĚZdroj: www.wikipedia.czě 
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3.4 HOSPODÁTSTVÍ 

HospodáUství, zamEstnanost a ekonomický potencionál mEsta Ostravy je ovlivnEn 

pUedevším historickým vývojem. Objevení kvalitního černého uhlí a vytvoUení tEžkého 

průmyslu bylo hlavním a nejdůležitEjším momentem v rozvoji mEsta.  

 

3.4.1 Ekonomika 

Moravskoslezský kraj má 1 218 732 obyvatel. V roce Ň01ň tvoUilo pracovní sílu 

603 800 osob, z toho zamEstnaných bylo 544 100 obyvatel a nezamEstnaných 5ř 700. 

Ekonomicky neaktivních obyvatel bylo v témže roce 440 Ř00. Hrubá mzda v kraji je 

22 ř64 Kč. Obecná míra nezamEstnanosti se v moravskoslezském kraji pohybuje okolo 

9,80 %, to je po ústeckém kraji druhá nejvyšší míra nezamEstnanosti v České republice.41 

Vážným problémem nejen kraje, ale celé České republiky je stárnutí obyvatelstva 

v důsledku nízké porodnosti. Od roku 1řřň dochází v Moravskoslezském kraji 

k nepUetržitému poklesu obyvatelstva migrací. 

 

3.4.2 Doprava 

MEstskou hromadnou dopravu mEsta zajišťuje dopravní podnik Ostrava. 

Dopravní spojení v rámci mEsta Ostravy zabezpečuje autobusová a tramvajová doprava, 

která se neustále rozrůstá.  

Ostrava má 5 železničních nádraží Ěnádraží Ostrava – Svinov, Ostrava-hlavní 

nádraží, Ostrava-stUed, Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Kunčiceě. NejvýznamnEjší je 

nádraží Ostrava – Svinov, které v posledních letech prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. 

Z tohoto nádraží vychází také důležitá železniční trať ve smEru na Opavu.  

Letecké vnitrozemské i zahraniční spojení Ostravy je možné z 25-ti kilometrů 

vzdáleného mezinárodního letištE Leoše Janáčka v MošnovE, které zajišťuje vnitrostátní 

i mezinárodní lety a pravidelné lety do Prahy a VídnE.  

Ostrava pUedstavuje významný dopravní uzel a hlavní kUižovatku 

Moravskoslezského kraje. Je napojena na hustou a kvalitní síť silnic I. tUídy. Ostravou 

prochází dálnice D1, která dál pokračuje hraničním pUechodem VeUOovice – Gorzyczki 

na polskou dálnici A1 smEUující pUes Katowice na GdaOsk ĚHelsinkiě.42 

                                                             
41 Krajská správa ČSÚ v Ostravě. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. [online]. 9. 1. 2015 [cit. 2015-01-ヲΓ]. Dostupﾐé 
z: http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home 
42 Doprava. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí portál. [online]. 28. 11. 2013 [cit. 2014-12-ヰヶ]. Dostupﾐé 
z:http://www.ostrava.cz/cs/turista/sluzby/doprava/doprava 
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3.4.3 ZemEdElství 
V kraji se pEstují pUevážnE obiloviny, Uepka a v menší míUe brambory. NejvEtší 

zastoupení v chovu hospodáUských zvíUat je chov drůbeže, skotu, prasat.  V menší míUe 

potom chov ovcí.  

 

Tabulka 2: Vybrané údaje zemEdElství Ostrava Ězdroj: www.czso.cz) 

Osevní plochy v ha (stav k 31. 5.) 2010 2011 2012 2013 
obiloviny 70 325 70 927 68 179 68 288 
brambory 1 015 855 907 851 
Uepka 20 134 19 724 21 735 21 521 
SklizeO v tunách Ětě 2010 2011 2012 2013 
obiloviny 317 161 387 215 309 294 345 617 
brambory 23 511 26 499 25 418 20 128 
Uepka 55 833 53 752 59 573 73 181 

 
Tabulka 3: Vybrané údaje zemEdElství Ostrava Ězdroj: www.czso.cz) 

Chov hospodáUských zvíUat 
v ks (stav k 1.4.) 2010 2011 2012 2013 

skot 77 124 74 817 76 383 75 765 
prasata 76 470 61 712 51 880 52 386 
drůbež 1 689 636 1 321 781 1 047 744 1 108 341 
ovce 15 594 17 387 16 679 16 069 

 

 
Zemědělské pozemky 

ZemEdElské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost z rozlohy mEsta zujímají 

zhruba 40 %. Tato plocha je aktivnE využívána a je snaha o její zachování. Ostrava 

zaujímá ň % z celkové rozlohy zemEdElské půdy Moravskoslezského kraje.  
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3.4.4 Pr]mysl a tEžba 

Jak již bylo zmínEno, pro rozvoj Ostravy bylo důležité objevení černého uhlí, což 

vedlo k vytvoUení tEžkého průmyslu. „V podílu průmyslu pUevažují hutnictví železa, 

chemický průmysl, tEžké strojírenství, výroba elektrické energie a stavebnictví. Malé je 

zastoupení odvEtví zpracovatelského průmyslu, pUedevším lehkého strojírenství, 

dUevozpracujícího, textilního a potravináUského průmyslu. Projevují se zde všechny 

negativní důsledky typické pro celou aglomeraci, jako je deformace ekonomické 

struktury, sociální struktury i struktury osídlení a další.“43 

Významným průmyslovým podnikem jsou Vítkovické železárny, což je 

podnik tEžkého strojírenství, který se nachází pUímo v mEstské zástavbE Ostrava 

Vítkovice. V minulosti se jednalo o kombinát s úplnou hutní výrobou (tj. od 

výroby surového železa a s tím souvisejících produktů, pUes výrobu oceli až po její 

zpracování a produkci výrobků z oceliě, v současnosti zde však již chybí hutní 

prvovýroba, tj. vysoké pece s navazujícími provozy. V roce 2002 byla železárna-

koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren spolu se souborem technického 

                                                             
43 Charakteristika okresu Ostrava – ﾏěsto. Český statistiIký úřad. [online]. 18. 6. 2012 [cit. 2014-12-ヰヶ]. Dostupﾐé 
z:http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_ostrava_mesto 

Obrázek 9: Úhrnné hodnoty zemEdElské půdy na pozemcích statutárního mEsta Ostravy 
v roce 2012 (Zdroj: www.ostrava.cz) 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C4%9B%C5%BEk%C3%A9_stroj%C3%ADrenstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hutnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Surov%C3%A9_%C5%BEelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
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vybavení vyhlášeny národní kulturní památkou. Nyní procházejí Vítkovické železárny 

rekonstrukcí.  

Ostrava má nEkolik významných průmyslových zón, která jsou vhodná pro 

investory. Jsou to průmyslová zóna Ostrava – Mošnov, kde je soustUedEn pUedevším 

automobilový průmysl a průmyslová zóna Ostrava – Hrabová. Za zmínku stojí i vEdecko 

- technologický park Ostrava. 

Tabulka 4: Vybrané údaje průmysl Ostrava Ězdroj: www.czso.cz) 

PR¥MYSL Ěpodniky se 100 a více 
zamEstnanciě 2010 2011 2012 2013 

Počet průmyslových podniků 232 233 233 231 
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 
průmyslové povahy Ěmil. Kčě 389 973 447 235 470 662 444 392 

 

3.4.5 Občanská vybavenost 
Na území mEsta se nachází veškerá občanská vybavenost. Ve mEstE jsou 

zastoupeny všechny úrovnE školního i pUedškolního vzdElání. Mezi veUejné univerzity, 

které zde sídlí, patUí Vysoká škola báOská – TUO a Ostravská univerzita. Nachází se zde 

i Uada soukromých škol napU. Vysoká škola podnikání či Panevropská vysoká škola. 

Na mnohých místech se nacházejí objekty občanské vybavenosti. Jedná se 

pUedevším o finanční úUad, penEžní ústavy, nákupní stUediska a supermarkety, restaurace 

atd. NejznámEjšími obchodními centry jsou OC Futurum, OC Fórum Nová Karolina a 

nákupní stUedisko Avion Shopping park Ostrava, které je nejvEtším v Moravskoslezském 

kraji. 

Sportovní vyžití je zajištEno velkým množstvím sportovišť, stadionů, vodních 

areálů a v neposlední UadE ČEZ Arénou, která je využívána ke sportovním i jiným 

společenským akcím. 

 

3.4.6 Problematika ubytoven 

Na území statutárního mEsta Ostrava se nachází celkem ň7 sociálních ubytoven, 

v osmi mEstských obvodech. Nejvíce ubytoven se nachází v mEstských obvodech 

Ostrava-Jih Ě11ě, Moravská Ostrava a PUívoz Ěřě a Vítkovice Ě6ě. Souhrnná kapacita 

ubytoven na území Statutárního mEsta Ostrava je Ř Ň1Ň lůžek. Více než polovina této 

ubytovací kapacity náleží mEstskému obvodu Ostrava-Jih, konkrétnE 4 6Ň1 lůžek, z nichž 

je obsazeno 2 Ř0ň lůžek což je asi 60,7%.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka
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Obyvatelé mEsta Ostravy bydlící v okolí ubytoven si často stEžují na zvýšenou 

kriminalitu a rušení veUejného poUádku, a tuto situaci pUipisují právE osobám dlouhodobE 

žijícím na ubytovnách. V okolí ubytoven dochází nejčastEji k pUestupkům dle § 47, odst. 

1, písm. dě zákona č. Ň00/1řř0 Sb., o pUestupcích, ve znEní pozdEjších pUedpisů: 

znečištEní veUejného prostranství, veUejnE pUístupného objektu, veUejnE prospEšného 

zaUízení nebo zanedbání povinnosti úklidu veUejného prostranství. Nejvíce pUestupků je 

uskutečnEno v mEstských obvodech Moravská Ostrava, PUívoz a Ostrava-Jih, což je dáno 

pUedevším jejich velikostí, počtem ubytoven a jejich celkovou kapacitou44. 

  

                                                             
44 Aﾐalýza a řešeﾐí proHleﾏatik┞ uH┞toveﾐ ﾐa úzeﾏí statutárﾐího ﾏěsta Ostrav┞ v┞praIovaﾐé společﾐostﾏi PROCES 
– Ceﾐtruﾏ pro rozvoj oHIí a regioﾐů, s.r.o. a ACCENDO - Ceﾐtruﾏ pro vědu a výzkuﾏ, o.p.s. pro rok ヲヰヱン 
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4 ůNůLÝZů TRHU S VYBRůNÝMI GůRÁŽEMI  
V této části se budu zabývat analýzou realitního trhu garáží v OstravE. Budu se 

snažit určit specifika a vlivy, které mají na cenu vliv.  

NejdUíve provedu popsání každého mEstského obvodu obecnE, zmíním jaké je 

jejich katastrální členEní a co je pro celý obvod typické. Dále zmíním, popU. rozdElím 

obvod na jednotlivá katastrální území, popíši co je pro nE charakteristické a vyberu 

jednotlivé oceOované garáže, které popíši. OceOované garáže vyberu v katastrálních 

území, kde je jejich nabídka pro ocenEní dostatečná. U staveb garáží zejména zmíním 

jejich technický stav, konstrukční systém, provedené rekonstrukce či opravy, stáUí garáže 

aj.  

Veškeré informace jsem čerpala z realitních serverů, zjištEní stáUí stavby je značnE 

složité, jelikož u vEtšiny inzerátů není uvedeno. Proto provedu odhad stáUí garáže na 

základE pUíslušných fotografií. 

 

 

Obrázek 10: UmístEní oceňovaných garáží v OstravE ĚZdroj: www.mapy.czě 
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4.1 OBECND O TRHU S GůRÁŽEMI 

Na trhu s garážemi se vyskytují garáže, které se nenacházejí u rodinných domů, 

garáže samostatnE stojící anebo Uadové garáže, které netvoUí pUíslušenství jiné stavby 

hlavní. Do tohoto segmentu můžeme zahrnout i garážová stání, která dále můžeme 

rozdElit na garážová stání nadzemní a podzemní. Podzemní stání budou soustUedEna 

pUedevším do centra mEst, kde je omezená možnost výstavby. Za speciální oblast tohoto 

trhu můžeme považovat garážové domy. 

Po garážích a garážových stáních je pomErnE vysoká poptávka, zejména díky 

vzrůstajícímu počtu automobilů, omezování parkování na nEkterých místech a 

omezenému počtu pozemků vhodných ke stavbE garáží.  

Rozhodující pro koupi garáže je pUedevším vzdálenost garáže od bytu. Účelné je 

mít garáž či garážové stání pUímo v domE anebo v bezprostUední blízkosti. Vlivy působící 

na výši ceny jsou pUedevším lokalita a dále napU. elektroinstalace, vytápEní či zabezpečení 

garáže apod.  

 

4.2 MDSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE  
MEstský obvod Hošťálkovice leží na soutoku Uek Odry a Opavy, na severním 

okraji Ostravy. Skládá se z jednoho katastrálního území. Rozloha obvodu je 5,Ňř km2. 

K 1. 4. Ň015 zde žije 1 63745 obyvatel.  

Hošťálkovice patUí k obvodům, kde není soustUedEn průmysl, proto zde stavby 

průmyslu nenalezneme. V obvodu je zavedena veškerá infrastruktura. Rodinné domy 

obklopují zemEdElské pozemky pUedevším pozemky orné půdy, louky, lesy a pozemky 

s mEstskou zelení. Je plánována další výstavba rodinných domů. 

 

4.3 MDSTSKÝ OBVOD HRůBOVÁ 

MEstský obvod Hrabová se skládá z jednoho katastrálního území Hrabová. Obvod 

se nachází na jižním okraji mEsta a protéká jím Ueka Ostravice. Sousedí s mEstskými 

obvody Nová BElá, Ostrava – jih a částečnE se Slezskou Ostravou. Obvod se rozkládá na 

9,2 km2, kde žije ň 68146 obyvatel.  

                                                             
45 Počet oH┞vatel ve správﾐíﾏ oHvodu statutárﾐího ﾏěsta Ostravy. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí 
portál. [online]. 24. 4. 2015 [cit. 2015-05-ヰΑ]. Dostupﾐé z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy 
46 Taﾏtéž 
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V minulosti se obyvatelé obce Hrabové živili zemEdElstvím a rybáUstvím. Obecní 

rybníky se rozprostíraly od Paskova po Hrabůvku, po objevení uhlí se od tEchto činností 

upustilo a pUešlo se k tEžkému průmyslu.  

 Dnes Hrabovou tvoUí zástavba bytových domů v severní části obvodu, v jižní části 

pUevládá zástavba rodinných domů. Důležitou částí obvodu tvoUí Průmyslová zóna 

Hrabová, která je od obytné části oddElena loukami a ornou půdou.  

 Průmyslová zóna Hrabová je situovaná v blízkosti rychlostní komunikace I. tUídy 

Ostrava – Frýdek – Místek se spojením na Prahu a Brno, Polsko, Rakousko a Slovensko. 

„Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je strategickou rozvojovou lokalitou. MEsto zónu 

pUipravilo pro pUíchod investorů ve spolupráci se společností CTP Invest, spol. s.r.o., 

která nyní vEtšinu zóny vlastní. V zónE situované projekty mají základní význam pro 

zvýšení ekonomické atraktivity mEsta a zamEstnanost v OstravE. Celková rozloha 

průmyslové zóny činí 110 ha.“47 Mezi investory v zónE patUí: PEGATRON Czech, s.r.o., 

SungWoo Hitech, s.r.o., a developerská společnost CTP Invest, s.r.o. Ěs investory 

Brembo, GE Money Multiservis, CTS Corporation, Goodyear, UPS, Ringier Print, 

Henniges Automotive, ABB Robotics, Rossignol, Blackmer, ITT a dalšíě.  
 

4.3.1 Garáž č. 1 v katastrálním území Hrabová 

Tato Uadová garáž se nachází na ulici MlynáUská s dalšími Uadovými garážemi. 

V areálu jsou čtyUi Uady garáží. Areál je z jedné strany obklopen cihlovými bytovými 

domy, u kterých je možné pouze podélné parkování a z ostatních stran rodinnými domy, 

                                                             
47 Průﾏ┞slové zóﾐ┞, VědeIko-teIhﾐologiIký park. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí portál. [online]. 3. 4. 2015 [cit. 

2015-04-ヰヵ]. Dostupﾐé z:http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/investicni-prilezitosti/prumyslove-

zony/prumyslove-zony 

Obrázek 11: Foto garáže č. 1 ĚZdroj: www.sreality.czě 
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které mají vlastní možnost parkování na pozemku. Vzdálenost do centra je Ř,Ň km 

Ěvzdálenost vzdušnou čarou je 6,1řř kmě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybraná garáž je Uadová s plochou stUechou, krytinou z asfaltových pásů. Podlaha 

garáže je betonová, vnitUní omítky vápenné. Strop je opatUen podhledem z dUevEných 

desek. Do garáže je zavedena elektUina 230V. Vrata jsou dvoukUídlá, plechová opatUená 

dvEma bezpečnostními zámky FAB. PUed garáží je zpevnEná plocha, pUístup k objektu je 

z místní asfaltové komunikace. Garáž je v osobním vlastnictví, stojí ovšem na pozemku 

mEsta. Vzdálenost od MHD je do Ň50 m. Celkový stavebnE – technický stav objektu je 

velmi dobrý. Plocha garáže je Ň0 m2.  

Rok poUízení garáže je 1ř75. Požadovaná prodejní cena je 7Ř 000 Kč, tato cena je 

bez provize realitní kanceláUe.  

Obrázek 12: UmístEní garáže č. 1 ĚZdroj: www.mapy.czě 

Obrázek 13: Garáž – Hrabová – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 
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4.4 MDSTSKÝ OBVOD KRÁSNÉ POLE 

MEstský obvod Krásné Pole je nejzápadnEjším obvodem v severní části mEsta. 

Má jedno katastrální území, jeho rozloha je 5, 4ň km2 s počtem obyvatel Ň 60648. 

V obvodu jsou asi tUi menší průmyslové stavby, hlavnE sklady, nEkolik menších 

firem, základní a mateUská škola a další stavby občanské vybavenosti jako obchody či 

ubytovací zaUízení. Krásné Pole má venkovský charakter, dominantní je v obvodu 

zástavba rodinných domů s možností jejich další výstavby.  
 

4.5 MDSTSKÝ OBVOD LHOTKů U OSTRůVY 

Lhotka je jedním z Ňň mEstských obvodů Ostravy, leží na severním okraji mEsta 

a jeho rozloha zaujímá Ň,1ň6 km2. Skládá se pouze z jednoho katastrálního území. Počet 

obyvatel Lhotky je 1 30449. 

Na tomto obvodu je zvláštní, že zde nejsou žádné průmyslové stavby. Obec je 

tvoUena stavbami pro bydlení a to pouze, podle územního plánu Ostravy, rodinnými domy 

s možností jejich další výstavby. Okolo rodinných domů se rozprostírají lesní pozemky, 

pole a pozemky s mEstskou zelení. Vzhledem k charakteru obvodu, garážové objekty 

chybí.  
 

4.6 MDSTSKÝ OBVOD MůRIÁNSKÉ HORY ů HULVÁKY 

MEstská část Mariánské Hory a Hulváky se nacházejí ve stUedu mEsta, její rozloha 

je 7,35 km2 a skládá se ze dvou katastrálních území: Mariánské hory a ZábUeh – Hulváky, 

který je svou rozlohou menší. V obvodu žije 11 95250 obyvatel.  

 Značnou část tohoto obvodu zaujímají objekty tEžkého a lehkého průmyslu. 

Katastrální území ZábUeh – Hulváky nacházející se v jižní části obvodu z vEtší části tvoUí 

průmyslový areál, kde sídlí společnost Vítkovice Steel. V minulosti zde Vítkovické 

železárny začaly budovat pro své dElníky domy, proto jsou ostatní plochy tvoUeny 

stavbami pro bydlení a služby.  

                                                             
48 Počet oH┞vatel ve správﾐíﾏ oHvodu statutárﾐího ﾏěsta Ostrav┞. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí 
portál. [online]. 24. 4. 2015 [cit. 2015-05-ヰΑ]. Dostupﾐé z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy 
49 Taﾏtéž 
50 Počet oH┞vatel ve správﾐíﾏ oHvodu statutárﾐího ﾏěsta Ostrav┞. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí 
portál. [online]. 24. 4. 2015 [cit. 2015-05-ヰΑ]. Dostupﾐé z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy 
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 Katastrální území Mariánské Hory zaujímají vEtší část obvodu. Severní části 

dominuje areál Moravských chemických závodů, důl Jan Šverma, ve kterém byla tEžba 

již ukončena a Koksovna Jan Šverma, jejíž produkce byla ukončena roku Ň010. PUímo 

pUed areálem je železniční stanice Ostrava – Mariánské Hory. Mezi další objekty lehkého 

průmyslu patUí betonárka a sklady, ostatní plochy jsou tvoUeny objekty pro bydlení, 

pUevážnE bytovými domy a stavbami občanské vybavenosti. V Mariánských Horách je 

nEkolik garážových areálů v blízkosti bytových domů a staveb průmyslu. 

 Stavby pro bydlení a občanské stavby jsou soustUedEny ve stUedu obvodu, objekty 

průmyslu pak tyto stavby obklopují.  

 

4.6.1 Garáž č. 2 v katastrálním území Mariánské Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž leží na ulici Baarova v OstravE – Mariánské Hory v areálu Uadových garáží. 

Garáž se nachází v jižní části katastrálního území, v tEsné blízkosti jsou bytové a rodinné 

domy, ale také pneuservis, kavárna a zábavní centrum. Asi 500 m od garáže je obchodní 

centrum Futurum, které spadá do sousedního mEstského obvodu Moravská Ostrava. 

Vzdálenost do centra je ň,6 km Ěvzdálenost vzdušnou čarou je Ň,ň51 kmě. 

Obrázek 14: Foto garáže č. 2 ĚZdroj: www.sreality.czě 
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Vybraná garáž je zdEná stojící na obecním pozemku, po kompletní rekonstrukci. 

Nová stUecha s plechovou krytinou, byly provedeny nové sanační omítky s odvEtrávacími 

průduchy. NovE zhotovená podlaha je betonová s nivelací, natUená barvou. V garáži jsou 

zhotoveny nové rozvody elektUiny (230V) v mEdi, hodiny jsou společné pro asi 10 garáží 

v UadE. Vrata garáže jsou dvoukUídlá, plechová novE natUená. Zabezpečení garáže je 

nEkolika zámky a bezpečnostním systémem GSM ALARM. Strop garáže je opatUen 

sádrokartonovým podhledem. Garáž je jednopodlažní nacházející se v centru obvodu 

v blízkosti MHD. StavebnE technický stav objektu je velmi dobrý. PUístup je zabezpečen 

po udržované asfaltové komunikaci. ZastavEná plocha garáže je 1ř m2.  

Obrázek 15: UmístEní garáže č. 2 ĚZdroj: www.mapy.czě 
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Rok poUízení garáže je 1řŘ1. Požadovaná cena je 1Ň9 000 Kč včetnE provize 

realitní kanceláUe.   

 

4.6.2 Garáž č. ň v katastrálním území Hulváky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž je na ulici Ladislava Ševčíka, nenachází se v komplexu garáží. Garáž je 

Uadová, u oceOované garáže je ještE jedna garáž. PUed garáží stojí novostavba bytových 

domů, které umožOují omezené parkovací možnosti, zbytek okolí tvoUí rodinné domy. 

Průmyslový areál, kde sídlí společnost Vítkovice Steel jsou od garáže vzdálené zhruba 

400 m. Vzdálenost do centra je ň,6 km Ěvzdálenost vzdušnou čarou je ň,ň7ň kmě.  

Obrázek 16: Garáž – Mariánské Hory – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.cz) 

Obrázek 17: Foto garáže č. 3 ĚZdroj: www.sreality.czě 
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Garáž je zdEná z cihel s plochou stUechou a plechovou krytinou. Podlaha je 

betonová, vnitUní omítky jsou vápenné. V garáži je zavedena elektroinstalace 230V, na 

každé stranE garáže jsou podlouhlá svEtla. Vrata jsou dvoukUídlá plechová. PUed garáží je 

menší nezpevnEná, zarostlá plocha, která pUímo navazuje na zpevnEnou asfaltovou 

komunikaci. MHD je vzdálené asi Ň50 m. Garáž stojí na obecním pozemku. ZastavEná 

plocha garáže je ŇŇ m2 a je ve velmi dobrém technickém stavu.  

Garáž byla poUízena v roce 1ř7ň. Požadovaná prodejní cena je 75 000 Kč včetnE 

provize realitní kanceláUe a všech poplatků.  

Obrázek 18: UmístEní garáže č. 3 ĚZdroj: Ěwww.mapy.czě 

Obrázek 19: Garáž – Hulváky – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 



48 

 

4.7 MDSTSKÝ OBVOD MůRTINOV 

Martinov je pUímEstská část Ostravy, leží na severozápadním okraji mEsta na 

pravém bUehu Ueky Opavy a jeho rozloha je 4,0ŇŘ km2. Počet obyvatel Martinova je 

1 11551. Skládá se z jednoho katastrálního území.  

 Martinov byl obcí zemEdElskou, to se nezmEnilo ani po objevení uhlí. Svůj 

venkovský charakter si obec zachovala až do současnosti. Je zde veškerá infrastruktura a 

občanská vybavenost. V obci se nachází nEkolik průmyslových objektů, pUedevším 

skladů, sídlí zde nEkolik menších firem. V MartinovE se nachází tzv. Martinovský dvůr, 

což je průmyslový areál, kde sídlí Dopravní podnik Ostrava, který zde má své dílny. 

Ostatní část obce je tvoUena pUevážnE rodinnými domy, s možností jejich další výstavby. 

Zástavbu obklopují zemEdElské pozemky, pUedevším orná půda. U průmyslových areálů 

je soustUedEna zástavba Uadových garáží.  
 

4.7.1 Garáž č. 4 v katastrálním území Martinov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž leží na ulici K Turkovu v dlouhé UadE garáží u průmyslového areálu 

Dopravního podniku mEsta Ostravy. Z druhé strany je garáž obklopena lesními pozemky. 

Vzdálenost do centra je 1Ň,Ř km Ěvzdálenost vzdušnou čarou je 7,716 kmě.  

                                                             
51 Počet oH┞vatel ve správﾐíﾏ oHvodu statutárﾐího ﾏěsta Ostrav┞. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí 
portál. [online]. 24. 4. 2015 [cit. 2015-05-ヰΑ]. Dostupﾐé z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy 

Obrázek 20: Foto garáže č. 4 ĚZdroj: www.sreality.czě 
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Garáž je zdEná s plochou stUechou, stojící na obecním pozemku. Krytina stUechy 

je z plechu. Podlaha je betonová, vnitUní omítky vápenné. OsvEtlení garáže je zajištEno 

zavedenou elektUinou 230V/400 V, ale také menším otvorem, který je ze sklobetonových 

tvárnic. Vrata jsou dvoukUídlá, plechová, zabezpečena nEkolika zámky. PUístup ke garáži 

je po zpevnEné komunikaci, s betonovým nájezdem. Vzdálenost MHD je do 400 m. Celý 

areál je oplocený. ZastavEná plocha garáže je Ň0 m2. Objekt je v dobrém stavebnE – 

technickém stavu.  

Garáž byla poUízena v roce 1977. Požadovaná prodejní cena je 1Ň0 000 Kč za 

nemovitou vEc, je to cena bez provize realitní kanceláUe.  

Obrázek 21: UmístEní garáže č. 4 ĚZdroj: www.mapy.czě 

Obrázek 22: Garáž – Martinov– výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 
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4.8 MDSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE 

Tento mEstský obvod patUí mezi nejmenší mEstské obvody Ostravy, jeho výmEra 

je 2,89 km2, pUesto zde žije až 3 31152 obyvatel. Nachází se na východním okraji mEsta a 

je tvoUeno jedním katastrálním územím.  

 Obec Michálkovice byla zemEdElskou obcí, to trvalo až do objevení uhlí. V té 

dobE byly vyhloubeny jámy č. 1 ĚpozdEji známá jako jáma Ferdinandě, a jáma č. ň Ějáma 

Michalě. PozdEji byly vyhloubeny jámy Petr a Pavel, Jan a jáma Josef.  V období 1. 

svEtové války byla veškerá tEžba soustUedEna do dolu Michal, zbylé jámy plnily funkci 

vEtrací. Dnes je důl Michal jedinou technickou památkou v Michálkovicích.  

 Rozvoj tEžby vedl ke zvýšení počtu obyvatel, což vedlo ke stavbE hornických 

kolonií. Kolonie byly tvoUeny domky pro havíUe. Dnes jsou Michálkovice tvoUeny 

rodinnými domy s možností jejich další výstavby, které obklopuje zeleO a nedaleko se 

nachází zoologická zahrada. Obec je vhodná pro pUíjemné rodinné bydlení. V blízkosti 

nejsou žádné průmyslové objekty.  

 Tadové garáže zde nenalezneme, obyvatelé mají možnost parkování ve 

svých garážích u rodinných domů, popU. parkují na svých pozemcích.  
 

4.9 MDSTSKÝ OBVOD MORůVSKÁ OSTRůVů ů PTÍVOZ 

MEstský obvod Moravská Ostrava a PUívoz tvoUí historické jádro a centrum 

Ostravy. Nachází se jižnE od soutoku Uek Odry a Ostravice. Rozloha obvodu je 1ň,5ň km2 

a žije zde cca 37 47453 obyvatel, tím je obvod tUetím nejlidnatEjším obvodem mEsta. 

Skládá se ze dvou katastrálních území Moravská Ostrava a PUívoz.  

Katastrální území Moravská Ostrava je svou rozlohou vEtší než katastrální území 

PUívoz. Nachází se zde Masarykovo námEstí spolu a mEstská radnice. Poblíž centra je 

výstavištE Černá louka, kde se poUádají různé výstavy, veletrhy atd. V této části se 

nacházejí dva významné obchodní domy Fórum Nová Karolina a Futurum, v jehož okolí 

je Pivovar Ostravar a Pivovarské muzeum. Obvod sousedí s mEstským obvodem 

Vítkovice a část areálu Dolní oblasti Vítkovic a dolu Hlubina spadá i do katastrálního 

území Moravská Ostrava. V jihozápadní části sídlí v průmyslovém areálu společnost 

ŠKODA VAGONKA a.s., která se zabývá výrobou kolejových vozidel pro osobní 

                                                             
52 Počet oH┞vatel ve správﾐíﾏ oHvodu statutárﾐího ﾏěsta Ostrav┞. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí 
portál. [online]. 24. 4. 2015 [cit. 2015-05-ヰΑ]. Dostupﾐé z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy 
53 )ákladﾐí údaje. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí portál. [online]. 17. 3. 2015 [cit. 2015-04-ヲΓ]. Dostupﾐé 
z: https://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/zakladni-udaje 
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dopravu. Zbytek části zaujímají pUedevším stavby občanské vybavenosti, jelikož se jedná 

o centrum mEsta, je zde velké množství obchodů, administrativních budov atd., ale jsou 

zde také budovy pro bydlení, pUedevším bytové domy soustUedEné do malých sídlišť. 

Stavby garáží se zde vyskytují hojnE a bude o nE značný zájem.  

Katastrální území PUívoz v severní části mEstského obvodu je tvoUeno stavbami 

tEžkého i lehkého průmyslu, objektů občanské vybavenosti, služeb a v malé míUe objektů 

pro bydlení. Z průmyslových objektů je významný průmyslový areál, kde sídlí společnost 

Okk Koksovny a.s. V části PUívoz se vyskytuje MEstská centrální čistírna odpadních vod 

a Hlavní železniční nádraží Ostravy.   

 

4.9.1 Garáž č. 5 v katastrálním území Moravská Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž se nachází na ulici Gajdošova nedaleko tramvajové a autobusové zastávky 

s dobrou dostupností do centra v areálu Uadových garáží. V pUímém sousedství je stUežený 

podnikatelský areál, domov důchodců a velké množství bytových domů. Asi 500 m se 

nachází areál Dolní oblast Vítkovice. Garážový areál je oplocený s velkými pUíjezdovými 

vraty, noční osvEtlení celého prostoru je zajištEno veUejným osvEtlením. Vzdálenost do 

centra jsou ň km Ěvzdálenost vzdušnou čarou je 1,65ř kmě.  

Obrázek 23: Foto garáže č. 5 /Zdroj: www.sreality.czě 
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Garáž je zdEná z tvárnic stojící na betonových základech s vodorovnou izolací 

proti vodE. StUecha objektu je plochá s plechovou krytinou, podlaha je betonová a strop 

z heraklitu. VnEjší omítky jsou cementové škrábané, vnitUní omítky jsou vápenné. Vrata 

garáže jsou dvoukUídlá plechová opatUená zámky. Garáž má zavedenou elektroinstalaci 

ŇŇ0 a ňŘ0V, napojení je na vlastní hodiny. Ke garáži vede zpevnEná asfaltová 

komunikace, pUed garáží je část vjezdu vybetonován. Součástí pozemku není garáž na 

nEm stojící, pozemek je ve vlastnictví mEsta. Roční pronájem pozemku činí 1500 Kč. 

ZastavEná plocha objektu je ŇŇ m2. 

Garáž byla poUízena v roce 1980. Požadovaná prodejní cena je 90 000 Kč za 

nemovitou vEc.  

Obrázek 24: UmístEní garáže č. 5 ĚZdroj: www.mapy.czě 

Obrázek 25: Garáž – Moravská Ostrava – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 
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4.9.2 Garáž č. 6 v katastrálním území PUívoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž se nachází na ulici KUišťanova v komplexu Uadových garáží. Okolo garáží 

stojí stavby pro bydlení a služeb. Asi 150 m od garáže se nachází rozsáhlé parkovištE 

patUící ke společnosti Okk Koksovny a.s., 500 m leží bývalý Důl Odra. Garáž stojí 

v průmyslové části mEsta. Vzdálenost do centra je 3,9 km Ěvzdálenost vzdušnou čarou je 

2,852 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž je zdEná z cihel, po rekonstrukci. StUecha garáže je plochá s plechovou 

krytinou. VnEjší omítky jsou vápenné, novE zhotovené, podlaha garáže je betonová. 

V garáži je zavedena elektroinstalace 230V. Vrata jsou dvoukUídlá, plechová 

s bezpečnostními zámky. Pozemek, na kterém garáž stojí, patUí společnosti RPG, jeho 

nájem činí Ř00 Kč/rok. Pozemek je možné odkoupit. Garáž je pUístupná po asfaltové 

komunikaci, pUed garáží je zpevnEný vjezd. Asi 60 m se nachází MHD. ZastavEná plocha 

garáže je Ň0 m2. 

Obrázek 26: Foto garáže č. 6 ĚZdroj: www.sreality.czě 

OHrázek 27: UmístEní garáže č. 6 ĚZdroj: www.mapy.czě 
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Rok poUízení garáže je 1řŘ6. Požadovaná prodejní cena činí ň6 000 Kč, cena je 

bez provize realitní kanceláUe a bez dalších poplatků.  

 

4.10 MDSTSKÝ OBVOD NOVÁ BDLÁ 

Nová BElá je část Ostravy nacházející se na nejjižnEjším okraji mEsta. Nová BElá 

z pravé strany sousedí s mEstským obvodem Hrabová a z levé strany s obvodem Stará 

BElá.  Skládá se z jednoho katastrálního území. Rozloha obvodu je 7,174 km2 a počet 

obyvatel 1 89654. 

Obec Nová BElá patUila v minulosti mezi zemEdElské obce, to vzalo za své 

s industrializací okolí. Obyvatelé stále častEji hledali zamEstnání v průmyslových 

podnicích.  

PUevážná část obce tvoUí orná půda a lesy. Není zde žádná zástavba průmyslových 

objektů. Nová BElá je vhodná k bydlení v rodinných domech, které zde pUevládají a podle 

platného územního plánu Ostravy, je další výstavba rodinných domů možná. Podle 

charakteru zástavby zde pUevládají garáže u rodinných domů a chybí garáže Uadové.  

 

                                                             
54 Počet oH┞vatel ve správﾐíﾏ oHvodu statutárﾐího ﾏěsta Ostrav┞. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí 
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Obrázek 28: Garáž – PUívoz – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 
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4.11 MDSTSKÝ OBVOD NOVÁ VES 

Nová ves leží ve stUedu mEsta a skládá se z jednoho katastrálního území. Svou 

rozlohou 3,067 km2 patUí k menším obvodům Ostravy. S počtem obyvatel 70355 je 

nejménE osídleným obvodem.  

DUíve patUila Nová Ves k nejchudším obcím, s rozvojem průmyslu se tato situace 

zmEnila a obyvatelé obce nacházeli stále více uplatnEní v průmyslu.  

Území obce není úplnE zastavEné, na okraji v její severní části se nachází vodárna, 

v jejíž blízkosti je značnE rozsáhlá zástavba Uadových garáží. Zbytek obce tvoUí rodinné 

domy, lesy a louky. 

 

4.11.1 Garáž č. 7 v katastrálním území Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž se nachází na ulici Bartošová v katastrálním území Nová Ves v rozsáhlé 

zástavbE garáží, která leží na okraji obce. Okolo areálu jsou rodinné domy a zemEdElské 

pozemky. Vzdálenost do centra je zhruba 7,7 km Ěvzdálenost vzdušnou čarou je 4,766 

km).  
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informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy 

Obrázek 29: Foto garáže č. 7 ĚZdroj: www.sreality.czě 
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PUístup ke garáži zajišťuje zpevnEná asfaltová komunikace. Garáž má jedno 

nadzemní podlaží, je zdEná z cihel. StUecha je nová plochá s plechovou krytinou, podlaha 

uvnitU garáže je betonová. StEny garáže jsou opraveny a novE vymalovány. Strop vnE 

garáže je opatUen sádrokartonovým podhledem. Vrata jsou plechová dvoukUídlá, novE 

natUená se tUemi zámky. V garáži je zavedena elektUina Ňň0V. Garáž je v osobním 

vlastnictví stojící na obecním pozemku, celý areál je hlídaný bezpečnostní agenturou. 

Celková zastavEná plocha garáže je 1ř m2  

Rok poUízení garáže je 1řŘ7 a požadovaná prodejní cena je 70 000 Kč, cena je 

včetnE provize realitní kanceláUe a všech poplatků.  

Obrázek 30: UmístEní garáže č. 7 ĚZdroj: www.mapy.czě 

Obrázek 31: Garáž – Nová Ves – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 
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4.12 MDSTSKÝ OBVOD OSTRůVů - JIH 

MEstská část Ostrava – jih je rozdElena na čtyUi katastrální území: ZábUeh, 

Hrabůvka, Dubina a Výškovice. Tento obvod se nachází ve stUedu mEsta.  

Vzhledem k tomu, že zde žije 104 39056 obyvatel, což je více jak tUetina obyvatel 

celé Ostravy, je pro tuto mEstskou část charakteristická rozsáhlá bytová zástavba. 

V katastrálním území Dubina, které je nazýváno jako jedno velké sídlištE, garáže témEU 

nenalezneme. Chybí zde Uadové garáže. PUevažují parkovací stání u bytových domů, popU. 

garáže jsou již součástí tEchto domů. Tato situace je shodná se situací katastrálního území 

Výškovic. Na okraji Výškovic je soustUedEna i značná část zástavby rodinných domů, 

jejichž součástí jsou také garáže.  

 

4.12.1 Garáž č. Ř v katastrálním území ZábUeh nad Odrou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybraná garáž leží na ulici Pavlovova - Rudná, poblíž zastávky ZábUeh - Vodárna, 

nebo zastávky Rodimcevova v katastrálním území ZábUeh. V blízkosti je stavební a 

chemická stUední škola, restaurace, hotely, jelikož je toto katastrální území 

charakteristické panelovou zástavbou, v blízkosti areálu je mnoho panelových bytových 

domů. ZábUeh je nejvEtší katastrální území Ostravy – jih. Je zde velká koncentrace staveb 

občanské vybavenosti. Vzdálenost do centra mEsta je pUibližnE Ř km Ěvzdálenost 

vzdušnou čarou cca 5,7 kmě.  
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Obrázek 32: Foto garáže č. Ř ĚZdroj: www.sreality.czě 
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Garáž je panelová a stojí v areálu Uadových garáží, v blízkosti obchodního centra 

Avion shopping park. Z konstrukčního hlediska se jedná o panelovou jednopodlažní garáž 

s plochou stUechou, pokrytou plechovou krytinou. Vrata jsou dvoukUídlá plechová, novE 

natUená. Garáž má zavedenou elektrickou energii Ňň0V. Garáž je v osobním vlastnictví 

ovšem pozemek, na kterém stojí je ve vlastnictví mEsta. Celková plocha garáže je Ň0 m2.  

Rok poUízení je 1řŘ0. Požadovaná prodejní cena činí ř0 000 Kč, cena neobsahuje 

provizi realitní kanceláUi ani jiné poplatky s tím spojené. 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 33: UmístEní garáže č. Ř ĚZdroj: www.mapy.cz) 

Obrázek 34: Garáž – ZábUeh nad Odrou – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: 
www.ostrava.cz) 
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4.12.2 Garáž č. ř v katastrálním území Hrab]vka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž se nachází na ulici Závodní v katastrálním území Hrabůvka v areálu garáží. 

Areál sousedí s místním hUbitovem, v blízkosti se nacházejí cihlové bytové domy a 

rodinné domy a také objekty, kde sídlí nEkolik autoservisů. Zhruba ň00 m od areálu se 

nacházejí vysokoškolské koleje Vysoké školy báOské. Vzdálenost do centra je 7,6 km 

Ěvzdálenost vzdušnou čarou je 4,76ň kmě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž je zdEná s plochou stUechou s plechovou krytinou. Podlaha garáže je 

betonová a vnitUní omítky vápenné. V garáži je zavedena elektUina Ňň0V/400V. Vrata 

jsou plechová, dvoukUídlá zabezpečená zámky. Areál je pUístupný po asfaltové 

komunikaci, plocha pUed garáží je udusaná hlína částečnE prorostlá travním porostem. 

Garáž je v osobním vlastnictví, stojící na pozemku mEsta. Autobusová zastávka je 

vzdálená do 100 m. StavebnE – technický stav objektu je dobrý. ZastavEná plocha garáže 

je 20 m2. 

Obrázek 35: Foto garáže č. ř ĚZdroj: www.sreality.czě 

Obrázek 36: UmístEní garáže č. ř ĚZdroj: www.mapy.czě 
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Rok poUízení garáže je 1ř70. Požadovaná prodejní cena je ř0 000 Kč, cena 

neobsahuje provizi realitní kanceláUe ani žádné další poplatky.  

 

4.13 MDSTSKÝ OBVOD PETTKOVICE 

MEstská část PetUkovice se nachází na severním okraji mEsta. Sousedí 

s mEstskými obvody Lhotka, Moravská Ostrava a PUívoz a Slezská Ostrava. Rozloha 

obvodu je 3,93 km2. Počet obyvatel PetUkovic je ň 09557. Obvod se skládá z jednoho 

katastrálních území. Teka Odra teče na jihovýchodE obvodu. 

Významnou dominantou obvodu je vrch Landek. PetUkovice patUily 

k zemEdElským obcím, to se s zmEnilo s objevením černého uhlí na vrchu Landek. Dnes 

je Landek prohlášen za kulturní památku a patUí k nejvýznamnEjším místům Ostravy. 

V areálu nalezneme Hornické muzeum OKD Landek, jedním z jeho okruhů je expozice 

báOské záchranné služby. Ostatní plocha obvodu je tvoUena zástavbou rodinných domů. 

Objekty garáží, až na garáže součástí rodinných domů, se zde prakticky nevyskytují.  
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Obrázek 37: Garáž – ZábUeh nad Odrou – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 
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4.14 MDSTSKÝ OBVOD PLESNÁ 

Obec Plesná leží na severozápadním okraji mEsta a skládá se ze dvou katastrálních 

území Nová Plesná a Stará Plesná. Plesná sousedí s obvody Krásné Pole, Poruba, 

Pustkovec a Martinov. Centrum Ostravy se nachází zhruba 15 km jihovýchodnE. Rozloha 

katastru je 4,87 km2 a počet obyvatel je ke dni 1. 4. Ň015 1 39858. 

Historie obce Plesná je podobná historii Martinova, také Plesná bývala 

zemEdElskou obcí a to se nezmEnilo ani po objevení uhlí, svůj zemEdElský charakter si 

obec udržela až do současnosti. ObE katastrální území si jsou podobné, rodinné domy 

jsou obklopeny lesy, ornou půdou a pozemky s mEstskou zelení. Součástí obvodu je 

obchodní UetEzec Globus, v obvodu nejsou žádné průmyslové stavby.  

 

4.15 MDSTSKÝ OBVOD POLůNKů NAD ODROU 

Polanka nad Odrou se nachází na západním okraji mEsta a je tvoUena jedním 

katastrálním územím. Svou rozlohou 17, ň km2 patUí mezi nejvEtší mEstské obvody. Počet 

obyvatel je 4 94859 (k 1. 4. 2015), vzhledem k rozloze není hustota zalidnEní vysoká. 

„Jihovýchodní hranicí protéká Ueka Odra, která je současnE hranicí NPR Polanská Niva. 

Část tohoto území je také začlenEno do CHKO PoodUí. Mimo krásné pUírody lužních lesů, 

množství rybníků, mnohých toků ĚPolančice, Mlýnka, ...ě a náhonů, se zde nacházejí 

čerpací stanice jodobromových vod, které zásobují nedaleké láznE v Klimkovicích 

na  HýlovE. Tato oblast je pUedurčena k  rekreačnímu zázemí mEsta Ostravy.“60 

Obec je tvoUena pUevážnE ornou půdou, která obklopuje zástavbu rodinných domů. 

Je to klidná oblast vhodná pro bydlení. Má podobný charakter jako mEstské obvody Nová 

a Stará BElá a Proskovice.  

Podle územního plánu mEsta Ostravy se zde plánuje výstavba železničního 

koridoru, pozemky určené pro tuto výstavbu nemohou být zastavEny. Tato skutečnost 

může nepUíznivE ovlivnit další výstavbu v tomto obvodu.  
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4.16 MDSTSKÝ OBVOD PORUBů 

MEstská část Ostrava – Poruba se nachází na severozápadním okraji mEsta. Její 

rozloha je cca 1ň,1Ř kmŇ. Žije zde 65 88461 obyvatel mEsta, což z ní dElá druhý 

nejlidnatEjší obvod Ostravy. Skládá se ze dvou katastrálních území Poruba a Poruba – 

Sever, které jsou svým charakterem stejné. Poruba byla až do druhé svEtové války malou 

obcí. „Její význam vzrostl v 50. letech minulého století, kdy byl katastr obce vybrán 

k výstavbE nového samostatného mEstského celku nazvaného Nová Ostrava. Z původní 

zemEdElské obce se Poruba stala moderním urbanistickým celkem, složeným z původní 

zástavby Poruby-vsi a osmi postupnE budovaných stavebních obvodů. Za její centrum je 

považována 1,6 kilometrů dlouhá Hlavní tUída, vystavEná v architektonickém stylu 

sorely.“62 

Poruba patUí mezi nejkvalitnEjší lokality v OstravE, je bez tEžkého průmyslu a tedy 

s minimálnE znečištEným ovzduším. PUevažují bytové domy, dostatek zelenE a 

odpočinkové zóny vytváUí klidnou atmosféru obvodu. Obvod svým obyvatelům poskytuje 

dostatek sportovních i kulturních aktivit a poskytuje hustou a kvalitní vzdElávací síť.  

Vzhledem k bytové zástavbE jsou zde garáže velmi lukrativním a žádaným 

obchodním artiklem. Jejich ceny vzhledem k vysoké poptávce a omezené nabídce budou 

vyšší.   

 

4.16.1 Garáž č. 10 v katastrálním území Poruba - Sever 
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z: https://poruba.ostrava.cz/cs/o-porube/zakladni-udaje 

Obrázek 38: Foto garáže č. 10 ĚZdroj: www.sreality.czě 
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Tato garáž se nachází na ulici Lvovská v mEstské části Poruba. Má velmi 

výhodnou polohu, jelikož se nachází v tEsné blízkosti zástavby panelových bytových 

domů a zástavby rodinných domů sousedícího mEstského obvodu TUebovice. Garáž je 

součástí Uadové zástavby garáží v blízkosti tramvajových zastávek Sokolovská a Čistírny. 

Vzdálenost do centra je 11, Ř km Ěvzdálenost vzdušnou čarou je 7,4 kmě. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž je zdEná v Uadové zástavbE ostatních garáží stojící na obecním pozemku. 

Objekt je jednopodlažní s pUístupem po asfaltové komunikaci. Garáž je po celkové 

rekonstrukci v roce 2013 – nová vrata, stUecha, omítky, podlaha, rozvody. Vrata jsou 

plechová dvoukUídlá, opatUená zámky. StUecha garáže je plochá s plechovou krytinou a 

klempíUskými prvky, podlaha uvnitU garáže je betonová. V garáži je zavedena 

elektroinstalace 230V/400V. Garáž je suchá a ve výborném technickém stavu. Celková 

plocha garáže je 1ř m2. Autobusová zastávka je vzdálená do 150 m.  

Obrázek 39: UmístEní garáže č. 10 ĚZdroj: www.mapy.czě 
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Rok poUízení je 1ř74. Požadovaná prodejní cena je 170 000 Kč, cena obsahuje provizi a 

poplatky realitní kanceláUe.  

 

4.17 MDSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE 

MEstská část Proskovice se skládá z jednoho katastrálního území. Svou rozlohou 

3, 43 km2 patUí mezi nejmenší mEstské obvody Ostravy. Kvůli vEtší vzdálenosti do centra 

má obec pomErnE málo obyvatel a to 1 21963 (stav ke dni 1. 4. 2015). Nachází se 

jihozápadním smErem od centra mEsta.  

Proskovice byly malá zemEdElská oblast zamEUená na zemEdElství. Industrializace 

v okolí nemEla na území obce podstatný vliv, jelikož zde nebyla zahájena tEžba uhlí či 

výstavbE průmyslových podniků, avšak mnoho obyvatel pUešla z práce v zemEdElství do 

průmyslové výroby.  

Proskovice jsou klidnou oblastí s rodinnými domy, které jsou obklopeny ornou 

půdou, lesy a loukami. Garáže tak budou již součástí rodinných domů.  

PUes mEstský obvod Proskovice jako i pUes další obvody ĚStará BElá, Ostrava – jih 

atd.) se v budoucnu plánuje zUízení vodní cesty – plavební kanál Dunaj – Odra – Labe 

                                                             
63 Počet oH┞vatel ve správﾐíﾏ oHvodu statutárﾐího ﾏěsta Ostrav┞. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí 
portál. [online]. 24. 4. 2015 [cit. 2015-05-ヰΑ]. Dostupﾐé z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy 

OHrázek 40: Garáž – Poruba- Sever – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 
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ĚDOLě. Tento pUipravovaný projekt by mEl vytvoUit mezinárodní vodní cestu pro vodní 

dopravu, spojením výše uvedených Uek. Dokončení koridoru se plánuje na rok Ň0ňř. 

Plánovaný koridor neumožní zastavEní dotčených pozemků. Tento projekt je ovšem 

plánován dlouho do budoucna a tím realizace projektu není jistá.   

 

4.18 MDSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC 

Pustkovec se nachází v severozápadní části mEsta. Svou rozlohou 1,07 km2 je 

nejmenším obvodem Ostravy a skládá se z jednoho katastrálního území. Počet obyvatel 

tohoto obvodu je 1 28064 (stav ke dni 1. 4. 2015). 

Pustkovec byla malá vesnice nedaleko Ostravy, její charakter se zcela zmEnil se 

začátkem mEstské zástavby. Bylo zabráno pUes ň00 ha pozemků, na polích vyrostly domy 

Hlavní tUídy, budovy Vysoké školy báOské, vozovna dopravního podniku, domov 

důchodců, 7. a Ř. stavební obvody, sídlištE Nový Pustkovc atd. Na celém území byla, 

bEhem prudké výstavby, vyhlášena stavební uzávEra. Rozvoj obce byl tak na nEkolik let 

zastaven a pomalu docházelo k chátrání bytového fondu i hospodáUských budov.65 

Dnes je Pustkovec tvoUen pUevážnE zástavbou rodinných domů, svým obyvatelům 

poskytuje sportovní vyžití a odpočinek v parcích.  

V tomto obvodu není důvod existence Uadových garáží, již existující garáže budou 

součástí rodinných domů.  

 

4.19 MDSTSKÝ OBVOD RADVANICE A BARTOVICE 

MEstský obvod Radvanice a Bartovice se nachází na východním okraji mEsta a 

skládá se ze dvou katastrálních území Radvanice a Bartovice. Rozloha obvodu je 16,66 

km2 a tím patUí mezi obvody s vEtší rozlohou. Počet obyvatel obvodu je 6 35066 (stav ke 

dni 1. 4. 2015). 

 

 

 

                                                             
64 Taﾏtéž 
65 Z historie. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a Městský oH┗od Pustko┗eI ofiIiálﾐí iﾐterﾐeto┗é stráﾐk┞ [online]. 18. 9. 2008 [cit. 

2015-04-ヰΑ]. Dostupﾐé z:http://www.ostrava-pustkovec.cz/z-historie/d-1003/p1=52 
66 Počet oH┞vatel ve správﾐíﾏ oHvodu statutárﾐího ﾏěsta Ostrav┞. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí 
portál. [online]. 24. 4. 2015 [cit. 2015-05-ヰΑ]. Dostupﾐé z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy 
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Katastrální území Bartovice 

Do katastrálního území Bartovice patUí část průmyslového objektu Nová Huť a 

skládka průmyslového odpadu. Ovzduší díky tomu, že obvod leží na výhod od huti a vítr 

nejčastEji vane tímto smErem, se považuje za jedno z nejhorších v OstravE. To se týká 

celého obvodu a oblastí na nEj navazující. Zbytek Bartovic tvoUí pole, louky, lesy, parky 

a pozemky s rodinnými domy.  

 

Katastrální území Radvanice 

Území Radvanice je tvoUeno rozsáhlými lesními pozemky, které se nacházejí na 

okraji obvodu. Blíže k centru jsou rodinné domy obklopené mEstskou zelení. Je zde i 

menší zástavba objektů lehkého průmyslu. 

Nabídka garáží pUevažuje v Radvanicích avšak poptávka po nich je velmi nízká.  

 

4.19.1 Garáž č. 11 v katastrálním území Radvanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž se nachází na ulici Na Hrázkách v areálu Uadových garáží. Areál je tvoUen 

dvEma Uadami garáží. Poblíž se nachází další areál Uadových garáží a hned vedle nEj sídlí 

firma AUTOVIVA, která se zabývá prodejem ojetých aut.  Areál se nachází na okraji 

obce a je obklopen pUedevším rodinnými domy, ostatní plocha je tvoUena loukami a lesy. 

Vzdálenost od centra je 7,5 km Ěvzdálenost vzdušnou čarou je 4,044 km).  

Obrázek 41: Foto garáže č. 11 ĚZdroj: www.sreality.cz) 
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Samotná garáž je zdEná z cihel, stUecha je plochá, pokryta plechovou krytinou 

s klempíUskými prvky. Podlaha je betonová, vnitUní omítky jsou vápenné. Vrata jsou 

dvoukUídlá, plechová zabezpečena zámky a novE natUena. Do garáže není zavedena 

elektrická energie. Stavba garáže je v osobním vlastnictví, ovšem stojí na obecním 

pozemku. Plocha pUed garáží je nezpevnEná, v pUípadE deštE možné vnikání vody do 

garáže, ale navazuje na asfaltovou komunikaci. Vzdálenost MHD od areálu je zhruba 250 

m. Garáž je v dobrém technickém stavu. ZastavEná plocha garáže je Ň4 m2.  

Rok poUízení je 1ř76. Požadovaná prodejní cena činí 39 000 Kč, součástí ceny je 

i provize a poplatky realitní kanceláUe.  

 

Obrázek 42: UmístEní garáže č. 11 ĚZdroj: www.mapy.czě 

Obrázek 43: Garáž – Radvanice – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 
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4.20 MDSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRůVů 

Slezská Ostrava je nejstarší písemnE doloženou částí dnešní Ostravy. Tento obvod 

je co do rozlohy nejvEtším mEstským obvodem Ostravy a skládá se z osmi katastrálních 

území, kterými jsou Slezská Ostrava, Antošovice, Koblov, HeUmanice, Muglinov, 

Kunčice, Kunčičky a Hrušov. Počtem obyvatel Ň0 90667 (ke dni 1. 4. 2015) je tento 

obvod čtvrtým nejvEtším obvodem Ostravy 

Slezská Ostrava se nachází spíše na okrajové části mEsta, i když část obvodu 

smEUuje do jeho stUedu. Jelikož se tento obvod skládá z osmi katastrálních území, je zde 

rozmanitá zástavba. Nalezneme zde jak průmyslové areály, tak zástavbu objektů 

určených pro bydlení. Na území obvodu se nachází nEkolik bývalých dolů, které byly 

prohlášeny za technické památky.  

 

Katastrální území Antošovice 

Antošovice jsou nejmenší a nejmladší částí Slezské Ostravy, nacházející se na 

jejím okraji. V minulosti zde byla provozována tEžba štErkopísku. Dnes je areál 

štErkovny vyhledávaným rekreačním místem a to i s nudistickou pláží. 

Obec je tvoUena zástavbou rodinných domů a ornou půdou. 

 

Katastrální území HeUmanice 

 HeUmanice rovnEž patUí k okrajovým částem Slezské Ostravy, i zde v minulosti 

probíhala tEžba uhlí, což dokládá bývalý důl HeUmanice.  

 HeUmanice nejsou hustE zastavEny, je zde možnost další výstavby rodinnými 

domy. Součástí jsou lesní pozemky a orná půda. Rozhodnutí o výstavbE může ovlivnit 

vEznice, která se zde nachází. 

 

Katastrální území Hrušov 

 Hrušov byl v minulosti významným průmyslovým centrem. TEžilo se zde uhlí a 

byla zde vybudována chemička. V současnosti je areál chemičky v demolici. Na 

vyčištEném území by mEla vzniknout zóna určená pro logistiku, skladování, objekty na 

drobnou výrobu a administrativní budovy. Areál se nachází v blízkosti dálnice D1 i 

                                                             
67 Počet oH┞vatel ve správﾐíﾏ oHvodu statutárﾐího ﾏěsta Ostrav┞. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí 
portál. [online]. 24. 4. 2015 [cit. 2015-05-ヰΑ]. Dostupﾐé z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy 
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železniční stanice, což dElá z areálu lukrativní místo pro pUípadné investory. Ovšem pro 

stavbu objektů pro bydlení není tato lokalita, vzhledem ke svému charakteru vhodná. 

 

Katastrální území Koblov 

Obec Koblov patUí k okrajovým částem obvodu ležící pod vrchem Landekem. 

V důsledku tEžby uhlí a štErkopísku v minulosti, je území poddolované. 

V obci se nacházejí vodní plochy s možností pUírodního koupání. Je zde značný 

podíl orné půdy. PUevládá zástavba rodinných domů s možností jejich další výstavby.  

 

Katastrální území Kunčice 

V katastrálním území Kunčice se nachází průmyslový areál Nová Huť, jehož 

výstavba začala v 50-tých letech minulého století a zcela tak zmEnila ráz obce. 

V současnosti patUí vEtšina výrobních kapacit tohoto komplexu společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., působí zde i další podniky jako je napU. VÍTKOVICE a.s., 

První Signální a.s. atd. Tento komplex zaujímá vEtšinu katastrálního území, je 

významným znečišťovatelem životního prostUedí, hlavnE ovzduší. Kolem areálu proto 

není soustUedEna zástavba pro bydlení, ale zástavba tEžkého a lehkého průmyslu. 

 

Katastrální území Kunčičky 

 Jako témEU všechny obce mEstského obvodu Slezská Ostrava i Kunčičky byly 

původnE zemEdElskou obcí, která se po objevení uhlí stala průmyslovou zónou. Uhlí se 

tEžilo v dole Alexandr, jehož jámy byly zasypány s koncem tEžby v roce 1992. PUevládají 

plochy průmyslu. 

 

Katastrální území Muglinov 

 Obec Muglinov se nachází ve stUedu obvodu a je pomErnE hojnE zastavEn 

rodinnými domy a domy bytovými s možností další zástavby. V blízkosti se nachází 

fotbalový stadion FC Baník Ostrava a vzhledem k povEsti fanoušků Baníku bude 

cena nemovitých vEcí v jeho blízkosti ovlivnEna.  

 

Katastrální území Slezská Ostrava 

 Slezská Ostrava je nejstarší částí obvodu a tvoUí jeho stUed. Do roku 1řřŇ 

probíhala tEžba uhlí v dolu Petr Bezruč, jehož jámy byly po skončení tEžby zasypány. 

Dominantou katastrálního území Slezská Ostrava je zoologická zahrada, kolem níž jsou 
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pUevážnE lesní pozemky a zástavba pro bydlení. V jihovýchodní části se nachází skládka 

průmyslového odpadu, která sousedí s katastrálním územím Kunčičky. Kolem skládky se 

vyskytuje zástavba pro lehký průmysl. Mezi oblastmi s průmyslovými zónami a lesními 

pozemky je zástavba rodinných domů.  

 

4.20.1 Garáž č. 1Ň v katastrálním území Kunčičky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž stojí na ulici Výhradní v UadE nEkolika garáží hned vedle místní 

komunikace, za touto komunikací stojí nEkolik bytových domů, u kterých jsou omezené 

parkovací možnosti. Garáže obklopuje sad Maxima Gorkého. Asi ň50 m se nachází 

bývalý Důl Alexandr. Vzdálenost do centra jsou 4 km Ěvzdálenost vzdušnou čarou je 

2,663 km).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 44: Foto garáže č. 12 ĚZdroj: www.sreality.cz) 

Obrázek 45: UmístEní garáže č. 12 ĚZdroj: www.mapy.czě 
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Jednopodlažní zdEná garáž je po rekonstrukci stUechy, stUešní krytina je plechová. 

Podlaha je betonová. Vrata garáže jsou dvoukUídlá, dUevEná opatUena bezpečnostními 

zámky. Do garáže je zavedena elektUina Ňň0V. PUístup ke garáži je bezproblémový, 

nachází se hned vedle asfaltové komunikace, vjezd do garáže je ovšem zarostlý travním 

porostem. V blízkosti je tramvajová zastávka. Garáž je v dobrém technickém stavu stojící 

na pozemku mEsta. ZastavEná plocha garáže je Ň0 m2. 

Rok poUízení garáže je 1ř7ň. Požadovaná prodejní cena je 65 000 Kč, součástí 

uvedené ceny je i provize realitní kanceláUe.  

 

4.20.2 Garáž č. 1ň v katastrálním území Muglinov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHrázek 46: Garáž – Kunčičky – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 

Obrázek 47: Foto garáže č. 13 ĚZdroj: www.sreality.czě 
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 Garáž se nachází na ulici Muglinovská v areálu Uadových garáží, hned vedle 

areálu protéká Ueka Ostravice, sousedí s objekty lehkého průmyslu a objekty skladů. 

Nedaleko se nachází restaurace a základní škola. Panelové domy jsou vzdálené 4ň0 m a 

činžovní domy jsou vzdálené ň50 m. Vzdálenost do centra je ň,4 km Ěvzdálenost 

vzdušnou čarou je Ň,Ň1ň kmě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUízemní zdEná garáž s plochou stUechou. Krytina je plechová. Garáž má 

betonovou podlahu. V garáži není zavedena elektUina ani voda. Vrata jsou plechová, 

dvoukUídlá novE natUená, opatUena bezpečnostními zámky. Garáž stojí na obecním 

pozemku, ze kterého se platí roční nájem. K areálu vede místní asfaltová komunikace, 

ovšem plocha pUed garáží je zanedbaná a zarostlá travním porostem. Vzdálenost MHD 

od areálu je 4ň0 m. Objekt je v dobrém technickém stavu. ZastavEná plocha garáže je ŇŇ 

m2. 

Obrázek 48: UmístEní garáže č. 13 ĚZdroj: www.mapy.czě 
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Rok poUízení garáže je 1ř70. Požadovaná prodejní cena je 25 000 Kč, součástí 

ceny je provize a poplatky realitní kanceláUe.  

4.20.3 Garáž č. 14 v katastrálním území Slezská Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž leží na ulici Na Burni, obklopena lesními pozemky a rezidenční zástavbou. 

Garáž se nachází v UadE nEkolika garáží, v blízkosti jsou další areály Uadových garáží. 

Vzdálenost do centra jsou asi 1,7 km Ěvzdálenost vzdušnou čarou 983 m).  

 

 

Obrázek 49: Garáž – Muglinov – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 

Obrázek 50: Foto garáže č. 14 ĚZdroj: www.sreality.czě 
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Garáž je zdEná jednopodlažní s betonovou podlahou. StUecha je plochá pokrytá 

plechovou krytinou s klempíUskými prvky. Vrata garáže jsou plechová, dvoukUídlá 

s bezpečnostními zámky – viditelná koroze. Do garáže je zaveden elektrický proud 230V. 

Garáž má montážní jámu. Ke garáži vede pUístup z ulice Na Burni po zpevnEné asfaltové 

komunikaci. Vjezd do garáže je nezpevnEn, plocha je zarostlá travním porostem. Celková 

plocha garáže je Ň1 m2. Garáž je v osobním vlastnictví, stojící na obecním pozemku. 

StavebnE - technicý stav garáže je dobrý. 

Rok poUízení je 1řŘ0. Požadovaná prodejní cena je 49 000 Kč, cena je tvoUena 

provizi a všemi poplatky realitní kanceláUe.  

Obrázek 51: UmístEní garáže č. 14 ĚZdroj: www.mapy.czě 

Obrázek 52: Garáž – Slezská Ostrava – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.cz) 
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4.21 MDSTSKÝ OBVOD STůRÁ BDLÁ 

Celková rozloha obvodu se rozprostírá na 1ň,ř4 km2 a k 1. 1. Ň015 zde žije 4 08068 

obyvatel. Stará BElá se skládá z jednoho katastrálního území a nachází se na jižním okraji 

mEsta. Sousední se čtyUmi mEstskými obvody: Polanka nad Odrou, Proskovice, Nová 

BElá a Ostrava – jih, s kterým má nejdelší společnou hranici.  

Charakter obvodu je velmi podobný obvodu Nová BElá. V obci nejsou témEU 

žádné průmyslové objekty. Zástavba rodinnými domy je obklopena ornou půdou, lesy a 

loukami. S nabídkou garáží je to rovnEž stejné jako v mEstské části Nová BElá. 

Na území katastru Stará BElá a Výškovic se rozkládá BElský les. BElský les je 

lesní porost na ploše cca 160 ha. PUipravuje se jeho revitalizace tak, aby mEl estetický i 

rekreační význam.  

 

4.22 MDSTSKÝ OBVOD SVINOV 

MEstský obvod Svinov se nachází témEU ve stUedu mEsta, na levém bUehu Ueky 

Odry a skládá se z jednoho katastrálního území. Rozloha samotného obvodu je zhruba 1Ň 

km2. Ve SvinovE žije 4 38069 obyvatel (stav k datu 1. 4. 2015). 

Významnou dominantou obvodu je železniční stanice Ostrava – Svinov, 

pUedevším z hlediska osobní dopravy.   

Zástavba obvodu je pUevážnE rodinnými domy a v menší míUe bytovými domy, 

jsou zde pozemky typu mEstská zeleO, lesy, louky a orná půda určená územním plánem 

k dalšímu zastavEní. Hranicí katastru je plánováno zUízení vodní cesty – plavební kanál 

Dunaj – Odra – Labe (DOL). 

Zástavba bytových domů není tak rozsáhlá, aby zde byla nabídka garáží.  

 

4.23 MDSTSKÝ OBVOD TTEBOVICE 

TUebovice se skládají z jednoho katastrálního území a patUi k nejmenším obvodům 

mEsta. Jeho rozloha je Ň,Ř5 km2.  Počet obyvatel je 1 84370 (stav k 1. 4. 2015). Obvod leží 

nad soutokem Uek Odry a Opavy.  

                                                             
68 )ákladﾐí údaje. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí portál. [online]. 10. 3. 2015 [cit. 2015-04-ヰヵ]. Dostupﾐé 
z: https://starabela.ostrava.cz/cs/o-stare-bele/zakladni-udaje 
69 Počet oH┞vatel ve správﾐíﾏ oHvodu statutárﾐího ﾏěsta Ostrav┞. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí 
portál. [online]. 24. 4. 2015 [cit. 2015-05-ヰΑ]. Dostupﾐé z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy 
70 Taﾏtéž 
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 V obvodu se nachází elektrárna TUebovice, která je zdrojem tepla a elektrické 

energie. Z nedalekých dolů patUící OKD se používá černé uhlí pro provoz elektrárny. 

V okolí elektrárny jsou soustUedEny stavby lehkého průmyslu a komplex Uadových garáží. 

Tyto stavby tEžkého a lehkého průmyslu leží na východním okraji obvodu. Na západE 

obvodu je zástavba rodinných a bytových domů, pozemky mEstské zelenE a lesy. 

V severní části obvodu se nachází další komplex Uadových garáží. 

 

4.23.1 Garáž č. 15 v katastrálním území TUebovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž se nachází na ulici Martinovská v severní části obvodu v areálu Uadových 

garáží. Poblíž se nacházejí Ostravské vodovody a kanalizace a stavby lehkého průmyslu 

jako jsou sklady a stavby obchodních domů, pUevažuje zástavba rodinných domů a 

panelových domů, které jsou vzdálené cca ň00 m. Vzdálenost do centra je 11,9 km 

Ěvzdálenost vzdušnou čarou je 7,Ň60 kmě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 53: Foto garáž č. 15 ĚZdroj: www.sreality.czě 

Obrázek 54: UmístEní garáže č. 15 ĚZdroj: www.mapy.czě 
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Garáž je Uadová, zdEná z cihel, stojící na pozemku mEsta. Stavba garáží je 

dvoupodlažní, oceOovaná garáž je v prvním nadzemním podlaží. Podlaha je betonová, 

uvnitU je zavedena elektroinstalace 230V/400V. Vrata garáže jsou plechová, dvoukUídlá 

opatUená zámky. Celkový technický stav je velmi dobrý. PUístup k objektu je možný po 

asfaltové komunikaci, která je ovšem v zanedbaném technickém stavu. Plocha garáže je 

20 m2.  

Rok poUízení garáže je 1ř79. Požadovaná prodejní cena je 140 000 Kč, uvedená 

cena je cena za nemovitou vEc, bez jakýchkoli poplatků.  

 

4.24 MDSTSKÝ OBVOD VÍTKOVICE 

Vítkovice leží na levé stranE Ueky Ostravice ve stUedu mEsta a skládají se ze dvou 

katastrálních území Vítkovice a ZábUeh – VŽ, které původnE patUilo k ZábUehu nad Odrou.  

Rozloha obvodu je 6, 48 km2. K 1. 4. Ň015 zde žije 7 44771 obyvatel.  

Vítkovice jsou známy pUedevším jako průmyslové centrum. „Rozhodujícím 

milníkem v dEjinách Vítkovic se stal rok 1Ř2Ř. Tehdy bylo na základE doporučení 

vídeňského profesora F. X. Riepla olomouckým arcibiskupem arcivévodou Rudolfem 

Habsburským rozhodnuto vystavEt ve Vítkovicích hutní závod, jehož hlavní součástí mEla 

                                                             
71 Počet oH┞vatel ve správﾐíﾏ oHvodu statutárﾐího ﾏěsta Ostrav┞. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí 
portál. [online]. 24. 4. 2015 [cit. 2015-05-ヰΑ]. Dostupﾐé z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-

informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy 

Obrázek 55: Garáž – TUebovice – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.cz) 
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být tzv. pudlovací pec k zušlechťování surového železa.“72 Závod fungoval jako 

samostatný podnik s vlastní výrobou železa, jeho výhodná poloha poblíž ostravských 

ložisek uhlí, beskydských ložisek železné rudy a vody z Ostravice byla určující pUi jeho 

výstavbE. „Stavební aktivity vedení železáren pUenesly výstavbu zcela mimo areál 

původní zemEdElské obce, do prostoru nazývaného Nové Vítkovice. Výstavba probíhala 

v nEkolika fázích a byla završena v meziválečném období.“73 PostupnE byla kolem 

železáren budována občanská vybavenost Ěškoly, zdravotnická stUediska, ale také 

hornické kolonie atd.). Vítkovice na počátku Ň0. století pUedstavovaly výjimečnou 

lokalitu, poskytující obyvatelstvu značnou míru komfortu, což v té dobE nemElo 

v průmyslové aglomeraci obdoby. Prudký rozvoj Vítkovic trval až do první svEtové 

války, kdy se tento vývoj zastavil a po ní byly Vítkovice výhradnE pod nEmeckou 

správou.  

PUed rokem 1řŘř pokračoval rozvoj železáren a vůči Vítkovicím, obci a pozdEji 

ostravské mEstské části došlo k destrukci okolí. „Železárny začaly Vítkovice stále více 

pohlcovat. Z původní myšlenky vybudování moderního průmyslového mEsta, jež by 

v symbióze se závodem vytváUelo optimální prostUedí pro všestranný rozvoj obyvatel, 

nezůstalo takUka nic. Objekty postavené na konci 1ř. století byly zčásti asanovány, aby 

ustoupily potUebám rozšiUování železáren, zčásti neudržovány postupnE degradovaly.“74 

Až v 90-tých letech Ň0. století se do popUedí dostává myšlenka rehabilitace prostUedí 

Vítkovic, jako místa kde lidé nejen pracují, ale i žijí.  
V současnosti v železárnách již chybí hutní prvovýroba, tj. vysoké pece s 

navazujícími provozy. V roce 2002 byla železárna-koksovna a vysoké pece Vítkovických 

železáren spolu se souborem technického vybavení vyhlášeny národní kulturní památkou. 

Nyní procházejí Vítkovické železárny rekonstrukcí. 

 

                                                             
72 Historie VítkoviI. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí portál. [online]. 28. 11.2011 [cit. 2015-04-ヱΒ]. Dostupﾐé 
z: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/hitorie 
73 Historie VítkoviI. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí portál. [online]. 28. 11.2011 [cit. 2015-04-ヱΒ]. Dostupﾐé 
z: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/hitorie 
74 Historie VítkoviI. Statutárﾐí ﾏěsto Ostra┗a – ofiIiálﾐí portál. [online]. 28. 11.2011 [cit. 2015-04-ヲヶ]. Dostupﾐé 
z: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/hitorie 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka
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4.24.1 Garáž č. 16 v katastrálním území Vítkovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Garáž se nachází na ulici U Nádraží ve Vítkovicích v garážovém areálu hned vedle 

vlakového nádraží Ostrava - Vítkovice, v blízkosti jsou rodinné domy a panelové domy.  

Nedaleko se nachází místní hUbitov. Vzdálenost do centra je 6,Ř km Ěvzdálenost vzdušnou 

čarou je 4,ŇŘ kmě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUístup ke garáži je možný po asfaltové komunikaci. Garáž je pUízemní, Uadová, 

zdEná z cihel. StUecha je plochá pokrytá asfaltovými pásy. Podlaha uvnitU je betonová. 

Elektroinstalace (230V) je součástí stavby. Vrata jsou jednokUídlá, výklopná vyrobená 

z plechu. Garáž je suchá, v dobrém technickém stavu. Stavba stojí na obecním pozemku. 

Velikost garáže je 1Ř m2.  

Rok poUízení je 1ř7ň. Požadovaná prodejní cena je 11ř 000 Kč, součástí ceny je i 

provize a poplatky realitní kanceláUe.  

Obrázek 56: Foto garáže č. 16 ĚZdroj: www.sreality.czě 

Obrázek 57: UmístEní garáže č. 16 ĚZdroj: www.mapy.czě 
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Obrázek 58: Garáž – Vítkovice – výUez z cenové mapy Ostravy ĚZdroj: www.ostrava.czě 
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5 OCENDNÍ GůRÁŽÍ 

OcenEní garáží bude provedeno pomocí excelových tabulek, popU. bude použit 

program ABN pro oceOování nemovitostí od pana Prof. Ing. Alberta Bradáče, DrSc., 

ocenEní tedy bude provedeno formou pUehledných tabulek. Tyto tabulky a výpočty v nich 

obsažené, budou obsaženy v pUíloze č. 2 této práce.  

 

 OcenEní pozemk] pod garážemi 
Podle § 506 občanského zákoníku se stavba považuje za součást pozemku, lze tedy 

pUedpokládat, že ceny garáží uvedené na internetových serverech se skládají z ceny 

samotné garáže a zároveO z ceny pozemku, na kterém garáž stojí, ovšem stále se vyskytují 

pozemky, které jsou jiného vlastníka než stavba na nich stojící. U takových to garáží bude 

cena stanovena pomocí cenové mapy a pUipočtena k cenE garáže.  

K cenám garáží zjištEným porovnávacím způsobem podle vyhlášky, budou 

pUipočteny i ceny pozemků.   

OcenEní pozemků bude provedeno pomocí cenové mapy stavebních pozemků 

Ostravy č. 15, která je platní od 1. 1. Ň015. Z cenové mapy se použije cena za m2 uvedená 

pro oceOovaný pozemek, která se vynásobí výmErou pozemku. 

 

 ůdministrativní cena – stanovená porovnávacím zp]sobem 

Základní postup ocenEní porovnávacím způsobem podle § ň7 vyhlášky č. 441/Ň01ň 

Sb., byl již zmínEn v kapitole 2.2.2. 

Cena garáže zjištEná porovnávacím způsobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb., 

obsahuje pouze cenu stavby. K této cenE bude pUipočtena cena pozemku. 

K určení ceny je nutné znát obestavEný prostor garáže, ten se ovšem v uveUejnEných 

inzerátech neobjevuje. Pro tento účel bude použita výška zjištEná vlastním mEUením 

garáže. NamEUená hodnota bude použita pUi výpočtu obestavEného prostoru u všech 

oceOovaných garáží. MEUení jsem provedla na Uadové garáži v Novém JičínE stojící na 

ulici Lesní, namEUená výška činí 2,5 m.  
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 Cena obvyklá – zjištEná komparativní metodou 

Základní postup stanovení obvyklé ceny byl popsán již v kapitole Ň.Ň.ň. této práce. 

Bude provedeno ocenEní pomocí indexů odlišnosti s vybranými nemovitými vEcmi 

z databáze.  

 OceOované garáži budou vždy pUiUazeny všechny koeficienty odlišnosti rovny 

jedné a ostatním srovnávaným garážím budou pUiUazeny koeficienty odlišnosti tak, aby 

se co nejvíce eliminovaly rozdíly vůči oceOované nemovité vEci.  

 Pro stanovení ceny obvyklé, budou použity ceny z realizovaných prodejů garáží 

z databáze. V pUípadE, kdy nedošlo k uskutečnEným prodejům, bude cena obvyklá 

stanovená z inzerovaných garáží, které ještE nebyly prodány.  

Jelikož jsou data čerpána z realitní inzerce, výše inzerovaných cen bývá vyšší, než 

ceny skutečnE dosažené. U nEkterých inzerovaných garáží je také součástí ceny provize 

realitní kanceláUe popU. další poplatky. Výše provize a dalších poplatků záleží na rozsahu 

prací realitní kanceláUe. NEkdy se jedná o pouhé sepsání kupní smlouvy a kontaktu 

zákazníka, jindy půjde o rozsáhlou činnost ĚnapU. vEcná bUemena atd.ě. K zohlednEní 

Obrázek 59: MEUená garáž na ulici Lesní v Novém JičínE ĚZdroj: vlastní fotoě 
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tohoto faktu je použit koeficient redukce na pramen ceny. U garáží, které byly prodány a 

požadovaná cena neobsahovala žádné poplatky ani provizi realitní kanceláUe, tedy šlo o 

„čistou cenu“ za nemovitou vEc, bude pUiUazen koeficient 1. Pokud cena obsahovala 

poplatky a provizi realitní kanceláUe, bude koeficient ve výši 0,ř0 a u garáží, které se 

dosud neprodaly, bude cena upravena koeficientem 0,85. 

Jelikož pro stanovení obvyklé ceny budou použity údaje z realitních serverů, může 

dojít k situaci, že nejmenší popU. nejvEtší hodnoty z databáze jsou odlehlé nebo extrémní. 

Tyto hodnoty by značnE zkreslily odhad nejpravdEpodobnEjší hodnoty, proto je žádoucí 

extrémní hodnoty eliminovat. K tomu nám poslouží tzv. Grubbsův test, jehož pomocí 

otestujeme datový soubor a pUípadné odlehlé hodnoty vyloučí.  

 

Tabulka 5: Oceňované garáže 

Datový soubor 

Číslo garáže Katastrální území Požadovaná prodejní cena [Kč] 

13 Muglinov 25 000 
6 PUívoz 36 000 

11 Radvanice 39 000 
14 Slezská Ostrava 49 000 
12 Kunčičky 65 000 
7 Nová Ves 70 000 
3 Hulváky 75 000 
1 Hrabová 78 000 
8 ZábUeh nad Odrou 90 000 
9 Hrabůvka 90 000 
5 Moravská Ostrava 90 000 

16 Vítkovice 119 000 
4 Martinov 120 000 
2 Mariánské Hory 129 000 

15 TUebovice 140 000 
10 Poruba - sever 170 000 

 

Tabulka 6: Soubor tUí tabulek - Grubbsův test 

Číselné charakteristiky Kč 
PrůmEr 86 563 
VýbErová smErodatná odchylka s 40 653 
Minimální hodnota x1 25 000 
Maximální hodnota xn 170 000 

 

Testová kritéria 
T1 1,514 

Tn 2,052 

Počet prvků n 16 
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Vyhodnocení 
Podmínka     

T1 ≤ T1α 1,514 ≤ Ň,44ň platí 
Tn ≤ Tnα 2,052 ≤ Ň,44ň platí 

T1α=Tnα = 2,443 
 

 Pro výše uvedený datový soubor je kritická hodnota T1α = Tnα = 2,443, všechny 

hodnoty souboru jsou nižší než kritická hodnota, proto nebude vyloučena žádná extrémní 

hodnota.  
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6 VYHODNOCENÍ OCENDNÍ GůRÁŽÍ 

V této kapitole bude proveden pUehled dosažených výsledků ocenEní jednotlivých 

garáží metodami, které byly zmínEny v pUedchozích kapitolách. Bude provedena analýza 

souvislostí mezi tEmito cenami a také stanovení možných pUíčin jejich rozdílů. 

Mezi hlavní charakteristiky garáží, které mají na cenu vliv, patUí zejména 

obestavEný prostor ĚOPě a stáUí objektu. Tyto charakteristiky mají pUedevším vliv na cenu 

zjištEnou dle cenového pUedpisu, jejich pUehled ukazuje tabulka níže. Na cenu garáží 

zjištEnou porovnávacím způsobem dle vyhlášky má dále vliv poloha garáže, vlastnické 

vztahy, technické vybavení a další.  

Na základE ovEUení informací na katastru nemovitostí, stojí všechny oceOované 

garáže na cizím pozemku, součástí pozemku tedy není stavba na nEm stojící. Z tohoto 

důvodu, bylo provedeno ocenEní garáží bez pozemků a tento fakt v samotném ocenEní 

zohlednEn. 

 

Tabulka 7: Základní charakteristiky garáží 

Číslo garáže ZP [m2] OP [m3] StáUí [roky] 

1 20 50 40 
2 19 47,5 34 
3 22 55 42 
4 20 50 38 
5 22 55 35 
6 20 50 29 
7 19 47,5 28 
8 20 50 35 
9 20 50 45 

10 19 47,5 41 
11 24 60 39 
12 20 50 42 
13 22 55 45 
14 21 52,5 35 
15 20 50 36 
16 18 45 42 

 

Následující tabulky dávají pUehled o cenách garáží dle jednotlivých metod 

ocenEní. V tabulce jsou uvádEny ceny garáží zjištEné porovnávacím způsobem dle 

vyhlášky a ceny stanovené porovnávacím způsobem dle databáze = cena obvyklá. Jelikož 
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všechny oceOované garáže stojí na cizím pozemku, v tabulce č. ň jsou uvedeny ceny bez 

pozemků a v tabulce č. 4 jsou uvedeny ceny garáží spolu s cenami pozemků. Ke zjištEní 

ceny pozemků byla využita cenová mapa stavebních pozemků č. 15 mEsta Ostravy.  

 

Tabulka 8: Ceny garáží dle jednotlivých metod ocenEní bez pozemku 

Číslo garáže Katastrální území Porovnávací způsob 
dle vyhlášky [Kč] 

Porovnávací způsob 
dle databáze [Kč] 

1 Hrabová 35 530 86 000 
2 Mariánské Hory 50 250 95 000 
3 Hulváky 48 220 60 000 
4 Martinov 44 080 95 000 
5 Moravská Ostrava 50 370 97 000 
6 PUívoz 44 590 33 000 
7 Nová Ves 42 210 68 000 
8 ZábUeh nad Odrou 44 840 83 000 
9 Hrabůvka 45 970 122 000 

10 Poruba - sever 49 620 120 000 
11 Radvanice 50 380 44 000 
12 Kunčičky 40 340 41 000 
13 Muglinov 36 620 34 000 
14 Slezská Ostrava 47 080 36 000 
15 TUebovice 44 170 125 000 
16 Vítkovice 37 830 47 000 

 

Tabulka 9: Ceny garáží a pozemků dle jednotlivých metod ocenEní 

Číslo garáže Katastrální území Porovnávací způsob 
dle vyhlášky [Kč] 

Porovnávací způsob 
dle databáze [Kč] 

1 Hrabová 46 130 97 000 
2 Mariánské Hory 60 130 110 000 
3 Hulváky 66 480 80 000 
4 Martinov 55 080 106 000 
5 Moravská Ostrava 74 570 122 000 
6 PUívoz 57 590 46 000 
7 Nová Ves 44 100 70 000 
8 ZábUeh nad Odrou 54 640 93 000 
9 Hrabůvka 64 970 138 000 
10 Poruba - sever 64 820 136 000 
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Pro pUehlednEjší porovnání výsledků ocenEní, budou tabulky č. ň a 4 pUevedeny 

do níže uvedených grafů.  

11 Radvanice 52 780 45 000 
12 Kunčičky 42 340 43 000 
13 Muglinov 38 380 36 000 
14 Slezská Ostrava 53 380 42 000 
15 TUebovice 54 170 135 000 
16 Vítkovice 52 230 62 000 
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Z výše uvedených grafů lze konstatovat, že ceny stanovené porovnávacím 

způsobem dle databáze vycházejí ve vEtšinE pUípadů viditelnE vyšší než ceny stanovené 

porovnávacím způsobem dle vyhlášky. Dále je z obrázku č. 55 patrné, jak cena pozemku 

zvyšuje cenu stavby, resp. jaký vliv má poloha na cenu garáží.  

Následující tabulka vyjadUuje, jak se výše ceny stanovené porovnávací metodou 

dle vyhlášky liší k cenám stanoveným porovnávacím způsobem dle databáze. Ceny 

stanovené dle databáze tvoUí 100% a ceny zjištEné dle vyhlášky jsou vztažené k této 

hodnotE. Cena stanovená porovnáním dle databáze nemovitých vEcí se nejvíce blíží 

k cenE obvyklé, jelikož kromE technického stavu, stáUí, vybavení, velikosti, vyjadUuje 

reálnou situaci na trhu. Vzhledem k tomu, že porovnávací způsob dle vyhlášky 

zohledOuje situaci na trhu ĚIndex trhu ITě, polohu nemovitých vEcí Ěindex polohy IP) a 

samozUejmE jejich technický stav Ěindex konstrukce a vybavení IVě, mEly by se tyto ceny 

blížit cenám stanoveným porovnávacím způsobem dle databáze. 

 

Tabulka 10: Procentuální srovnání 

Číslo garáže 
Porovnávací způsob 

dle vyhlášky  
Porovnávací způsob 

dle databáze  Rozdíl cen 

1 48% 100% 50 870 
2 55% 100% 49 870 
3 83% 100% 13 520 
4 52% 100% 50 920 
5 61% 100% 47 430 
6 125% 100% -11 590 
7 63% 100% 25 900 
8 59% 100% 38 360 
9 47% 100% 73 030 

10 48% 100% 71 180 
11 117% 100% -7 780 
12 98% 100% 660 
13 107% 100% -2 380 
14 127% 100% -11 380 
15 40% 100% 80 830 
16 84% 100% 9 770 

 

Podle tabulky č. 5 je ovšem zUejmé, že se ceny podle jednotlivých metod ocenEní 

k sobE neblíží. Rozdíl výše cen jednotlivých metod ocenEní může být způsoben tím, že 

základní cena ĚZCě garáží, použitá pUi ocenEní porovnávacím způsobem dle vyhlášky činí 
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14ňŇ Kč/m3 pro celou Ostravu, i když je pak dále upravena. Dále cena stanovená 

porovnáním dle databáze nemovitých vEcí vychází ze skutečnE realizovaných prodejů, 

ovšem v nEkterých mEstských obvodech nebylo dosaženo dostatečného množství tEchto 

prodejů. Tím může být stanovená cena zkreslená.  

U garáží č. 6, 11, a 14 je cena zjištEná dle cenového pUedpisu výraznE vyšší než 

cena určená na základE porovnání databáze nemovitých vEcí.  

VysvEtlení tohoto rozdílu je u garáže č. 6 PUívoz zejména dán její polohou. Garáž 

se nachází v průmyslové části mEsta. Hned vedle ní sídlí rozsáhlý průmyslový areál 

společnosti Okk Koksovny a.s., ke kterému náleží rozsáhlé parkovištE.  

U garáže č. 11 Radvanice došlo k značnému nadhodnocení dle cenové vyhlášky 

díky jejímu velkému obestavEnému prostoru. Vzhledem k umístEní garáže v okrajové 

části mEsta a tedy v ménE preferované lokalitE, velikost obestavEného prostoru nemá na 

reálnou cenu tak značný vliv. 

Vyšší cena garáží dle cenového pUedpisu je u garáže č. 14 Slezská Ostrava daná 

jejím umístEním, ve stejné lokalitE se nachází nEkolik dalších areálů Uadových garáží a 

ani cena pozemků dle cenové mapy není vysoká.  

Nejvyšší rozdíl mezi cenami stanovenými dle jednotlivých oceOovacích metod je 

patrné u garáže č. 15 TUebovice, kde cena stanovená porovnáním na základE databáze je 

podstatnE vyšší. Tento fakt je dán pUedevším umístEním garáže, která se nachází ve 

vyhledávaném obvodE TUebovice a areál garáží je blízko zástavby panelových domů, kde 

jsou problematické parkovací možnosti.  

U garáže č. 1 Hrabová je vyšší cena zjištEná dle databáze dána pUedevším vysokou 

poptávkou a omezenou nabídkou garáží v této lokalitE. BEhem sledování trhu garáží 

v tomto obvodu, byly prodány všechny nabízené garáže.  

Garáže č. ř Hrabůvka a 10 Poruba stojí v katastrálních území s nejvyšším počtem 

obyvatel Ostravy, kde pUevažuje zástavba panelovými domy, to je důvod vyšší ceny 

stanovené porovnáním nemovitých vEcí dle databáze.  

Výše uvedené rozdíly cen stanovené dle vyhlášky a dle porovnání databáze 

nemovitých vEcí ukazuje následující tabulka a graf.  
 

Tabulka 11: Rozdíl cen 

Číslo garáže 
Porovnávací způsob 

dle vyhlášky  
Porovnávací způsob 

dle databáze 
Rozdíl cen 
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1 46 130 97 000 50 870 
2 60 130 110 000 49 870 
3 66 480 80 000 13 520 
4 55 080 106 000 50 920 
5 74 570 122 000 47 430 
6 57 590 46 000 -11 590 
7 44 100 70 000 25 900 
8 54 640 93 000 38 360 
9 64 970 138 000 73 030 

10 64 820 136 000 71 180 
11 52 780 45 000 -7 780 
12 42 340 43 000 660 
13 38 380 36 000 -2 380 
14 53 380 42 000 -11 380 
15 54 170 135 000 80 830 
16 52 230 62 000 9 770 

 

Z grafu je patrné, že až na výše uvedené pUípady, je rozdíl mezi cenami zjištEnými 

a cenami stanovené dle databáze v průmEru ň5 000 Kč.  

 Dále bych chtEla zmínit, že databázi garáží v OstravE jsem si vedla víc jak půl 

roku a zaznamenávala uskutečnEné prodeje. Vzhledem k tomu, že v nEkterých mEstských 

obvodech byla velmi nízká nabídka garáží nebo došlo k malému či žádným prodejům, 

může být cena tEchto garáží nepUesná. To se týká pUedevším garáže č. 4 v mEstské části 

Martinov, kde byla nízká nabídka. Uskutečnily se pouze dva prodeje garáží. Garáže jsou 
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soustUedEny u Dopravního podniku mEsta Ostravy, kde nejsou dobré parkovací možnosti, 

to muže být důvodem nízké nabídky garáží. 

Nižší poptávka, která vedla k nedostatečnému počtu realizovaných prodejů, 

nastala u garáže č. 1Ň Kunčičky. Garáž je v lokalitE průmyslu, ovšem v bezprostUední 

blízkosti bytových a rodinných, kde jsou dobré parkovací možnosti. Tato situace nastala 

také u garáže č. 16, která stojí v mEstské části Vítkovice, což je oblast charakteristická 

průmyslem.  

Ačkoliv má Ostrava Ňň mEstských obvodů, na základE pozorování trhu bylo 

shromáždEno dostatečné množství informací pro ocenEní garáží z 16 – ti mEstských 

obvodů. Obvody, kde nebyla žádná nabídka garáží, patUí k okrajovým částem mEsta. Tyto 

obvody, mají charakter vesnic, tzn., že v nich pUevažuje zástavba rodinných domů a tak 

stavby Uadových garáží nejsou potUeba.  

Samotné vlastnické vztahy budou jistE ovlivOovat cenu nemovitých vEcí. 

V OstravE pUevládá nabídka garáží, které jsou v osobním vlastnictví, ovšem stojí na cizím 

pozemku. NejčastEji na pozemku mEsta. V nejvíce zalidnEných obvodech a v obvodech, 

kde je pUevážnE panelová zástavba ĚOstrava-jih, Poruba, TUebovice, Moravská Ostrava, 

Mariánské Horyě, je cena garáží nejvyšší. Na výši ceny v tEchto obvodech nemají ani vliv 

vlastnické vztahy.  

 PUíloha č. 1 obsahuje dvE mapy Ostravy, do kterých byly vyneseny zjištEné ceny 

garáží. Na nich je patrné, kde jsou ceny garáží nejvyšší a kde ceny klesají. Na první mapE 

jsou uvádEny ceny garáží bez pozemku, na druhé je součástí ceny garáží i cena pozemků. 
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7 ZÁVDR 

Tato diplomová práce obsahuje jak teoretické, tak praktické poznatky z oblasti 

oceOování nemovitých vEcí typu garáž. 

Cílem této práce bylo určit ceny garáží v jednotlivých částech Ostravy, ceny 

porovnat a vyhodnotit faktory, které je ovlivOují. Aby mohlo být provedeno porovnání 

cen, byly zjišťovány ceny dle cenového pUedpisu a to porovnávací metodou ocenEní a 

ceny stanovené porovnáním dle databáze nemovitých vEcí tj. ceny obvyklé.  

VytvoUila jsem soubor 16- ti garáží, u kterých bylo provedeno toto ocenEní, které 

je součástí ocenEní obsažené v pUíloze č. Ň této práce. V kap. 6. VYHODNOCENÍ 

OCENDNÍ GARÁŽÍ byly srovnány a analyzovány jednotlivé metody ocenEní. Bylo 

zjištEno, že pUi použití metody porovnávacím způsobem dle vyhlášky jsou ceny ve vEtšinE 

pUípadů značnE nižší, než pUi ocenEní porovnáním dle databáze. Jelikož jsou mEstské 

obvody Ostravy velmi různé, podle mého názoru by mEla být Ostrava v cenové vyhlášce 

rozdElena na mEstské obvody a pro tyto jednotlivE stanovena základní cena ĚZCě, která je 

použita pUi ocenEní porovnávacím způsobem pro stanovení ceny zjištEné.  

PUi stanovování ceny porovnávacím způsobem dle databáze, jsem vypozorovala 

pUedevším značný vliv lokality na určení tEchto cen. V mEstských obvodech s nejvyšším 

počtem obyvatel a panelovou zástavbou, kde není dostatek parkovacím míst, jsou ceny 

garáží nejvyšší a na jejich cenu nemají vliv ani vlastnické vztahy. Naopak garáže 

v průmyslových oblastech či v okrajových částech mEst, kde jsou pUevážnE rodinné domy 

s možností parkování, je cena garáží nízká. 

Tato práce a v ní zjištEné informace mohou být vhodným podkladem pro bEžnou 

znaleckou činnost pUi oceOování nemovitých vEcí typu garáž ve mEstE Ostrava.  
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10 PTÍLOHů Č. 1 MAPY 
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PUíloha č. 1 obsahuje mapy mEsta Ostravy, na kterých je vyznačeno rozmístEní 

jednotlivých oceOovaných garáží. Do jednotlivých map byly zaneseny ceny zjištEné 

porovnávacím způsobem dle vyhlášky a ceny stanovené porovnávacím způsobem dle 

databáze. 

Obrázek 6Ň znázorOuje ceny garáží bez ceny pozemků 

Obrázek 6ň znázorOuje ceny garáží s cenou pozemků Ěceny pozemků byly 

stanoveny na základE cenové mapy č. 15 mEsta Ostravyě 
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OHrázek 63: )aﾐeseﾐí zjištěﾐýIh Ieﾐ poro┗ﾐá┗aIíﾏ způsoHeﾏ dle ┗┞hlášk┞ a dataHáze do ﾏap┞ ふ)droj: ┘┘┘.mapy) 
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Obrázek 64: Zanesení zjištEných cen garáží s cenou pozemku (Zdroj: www.mapy.cz) 
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11 PTÍLOHů Č. Ň OCENDNÍ GůRÁŽÍ 
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PUíloha č. Ň obsahuje ocenEní všech 16-ti vybraných garáží a to v tomto členEní: 

11.X OCENDNÍ GARÁŽE Č. X 

11.X.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

11.X.2 OcenEní porovnávacím způsobem dle vyhlášky 

11.X.3 OcenEní porovnávacím způsobem dle databáze 

11.X4 Rekapitulace ocenEní 
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11.1 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 1 HRůBOVÁ 
 

11.1.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

OcenEní pozemku podle cenové mapy - garáž č. 1 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1. 2015 

Druh pozemku UmístEní VýmEra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavEná plocha plocha pod garáží 20 530,00  10 600,00  

 

11.1.2 OcenEní pozemku porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi III. Poptávka je vyšší než nabídka 0,02 

2 Vlastnické vztahy I.  
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I.  Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko III. Zóna s nízkým rizikem povodnE 0,80 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03 Index IT = 
 

0,776 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  
 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 

2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEné komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 Index IP = 

 

0,824 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  



104 

 

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s 
plochou stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 

2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 

3 Technické vybavení II. Jen el. proud 230V -0,02 

4 PUíslušenství - venk. úpravy III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav II. Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou 1,00 

stáUí y = roků 40 

koeficient s = 1 - 0,005*y 0,8 

Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s 1,00*s 0,8 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03 Index IV = 

 

0,776 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo 1 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1     ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení     IV   0,776 

Základní cena upravená     ZCU = ZC*IV Kč/m2 1111,23 

ZastavEná plocha garáže     ZP m2 20 

Výška garáže     v m 2,5 

ObestavEný prostor     OP m3 50 

Index trhu     IT   0,776 

Index polohy     IP   0,824 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem   CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 35 527 

 

11.1.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 1 

Č
. 

Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovan
ého 

objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Loka

lita 

Velik

ost 

Vybav

ení 

Techn

ický 
stav 

El. 

energi

e 

Vlastnic

ké 
vztahy 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 120 000 0,90 108 000 1,00 1,02 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00 1,06 114 610 

2 104 900 0,90 94 410 1,00 0,99 1,00 0,98 0,90 1,00 1,00 0,87 82 437 

3 69 000 1,00 69 000 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 66 944 

4 75 000 1,00 75 000 1,00 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 1,02 76 500 

Celkem průměr Kč/m2 85 123 

Minimum Kč/m2 66 944 

Maximum Kč/m2 114 610 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 20669 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s        64 454 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             105 791 
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Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 85 123 

Odhad ceny garáže Kč 86 000 

 

11.1.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. 1 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena - 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

35 527 10 600 46 127 46 130 

Cena obvyklá  86 000 10 600 96 600 97 000 
Cena požadovaná  78 000 10 600 88 600 89 000 

 

11.2 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. Ň MůRIÁNSKÉ HORY 
 

11.2.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

OcenEní pozemku podle cenové mapy - garáž č. Ň 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku UmístEní VýmEra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 19 520,00  9 880,00  

 

11.2.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím 
záplav 

1,00 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,05 Index IT = 

 

0,950 

*Pozemek je není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  
 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby  0,80 
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2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEno komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti III. Výborné parkovací možnosti 0,02 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,06 Index IP = 

 

0,848 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 

Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s 
plochou stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 

2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 

3 Technické vybavení II. Jen el. proud 230V -0,02 

4 PUíslušenství - venk. úpravy III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav I. Stavba ve výborném stavu  1,05 

celková rekonstrukce v roce Ň010 

stáUí y = roků 20 

koeficient s = 1 - 0,005*y 0,9 

Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s 1,05*s 0,945 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03 Index IV = 

 

0,917 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo Ň 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1     ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení     IV   0,917 

Základní cena upravená     ZCU = ZC*IV Kč/m2 1317,44 

ZastavEná plocha garáže     ZP m2 19 

Výška garáže     v m 2,5 

ObestavEný prostor     OP m3 47,5 

Index trhu     IT   0,950 

Index polohy     IP   0,840 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem   CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 50 249 

 

 



107 

 

11.2.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 2 

Č. 

Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Lokali

ta 

Velik

ost 

Vyba

vení 

Techn

ický 
stav 

El. 

energ

ie 

Vlas

tnick

é 
vzta

hy 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 150 000 0,90 135 000 0,98 0,99 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 0,93 125 790 

2 79 000 0,90 71 100 0,98 1,00 0,95 0,97 0,90 1,00 0,99 0,80 57 210 

3 80 000 0,90 72 000 0,98 1,05 0,97 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 70 428 

4 115 000 0,90 103 500 0,98 1,03 0,98 0,98 1,00 0,95 1,00 0,92 95 319 

5 120 000 0,90 108 000 1,00 1,01 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 105 808 

6 109 900 1,00 109 900 1,00 1,03 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 110 933 

7 100 000 0,90 90 000 0,98 1,00 1,00 0,98 1,00 0,95 1,00 0,91 82 114 

8 95 000 0,90 85 500 0,99 1,00 0,97 0,95 1,00 1,20 1,00 1,09 93 600 

9 130 000 0,90 117 000 0,98 0,99 0,97 0,97 1,00 1,00 1,00 0,91 106 805 

Celkem průměr Kč/m2 94 223 

Minimum Kč/m2 57 210 

Maximum Kč/m2 125 790 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 21368 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s         72 855 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             115 591 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 94 223 

Odhad ceny garáže Kč 95 000 

 

11.2.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. Ň 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena - 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

50 249 9 880 60 129 60 130 

Cena obvyklá  95 000 9 880 109 880 110 000 

Cena požadovaná 129 000 9 880 138 880 139 000 
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11.3 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. ň HULVÁKY 
 

11.3.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 3 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 22 830,00  18 260,00  

 

11.3.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby  0,80 

2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku II. PUíjezd po zpevnEno komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 Index IP = 

 

0,824 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 

Znak Kvalitativní pásma 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi III. Poptávka je vyšší než nabídka 0,02 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav 

1,00 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03 Index IT = 

 

0,970 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02. 

  



109 

 

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s 
plochou stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 
2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 

3 Technické vybavení II. Jen el. proud 230V -0,02 
4 PUíslušenství - venk. úpravy III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 
5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 
6 StavebnE - technický stav II. Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou 1,00 

stáUí         y = roků 42 
koeficient       s = 1 - 0,005*y 0,79 

Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s   1,05*s 0,79 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03   Index IV = 

 

0,766 

  

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo ň 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1     ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení     IV   0,970 

Základní cena upravená     ZCU = ZC*IV Kč/m2 1096,912 

ZastavEná plocha garáže     ZP m2 22 

Výška garáže     v m 2,5 

ObestavEný prostor     OP m3 55 

Index trhu     IT   0,970 

Index polohy     IP   0,824 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem   CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 48 221 

 

11.3.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 3 

Č. 

Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovan
ého 

objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Lokali

ta 

Velik

ost 

Vyba

vení 

Techn

ický 
stav 

El. 

energi

e 

Vlastn

ické 
vztah

y 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 65 000 1,00 65 000 1,00 0,98 0,98 0,95 1,00 1,00 1,00 0,91 59 305 

2 100 000 0,90 90 000 1,00 0,97 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 85 554 

3 69 000 0,90 62 100 1,00 1,00 0,98 0,97 1,00 1,00 1,02 0,97 60 213 

4 45 000 0,90 40 500 1,00 0,96 0,98 0,98 1,00 1,00 1,02 0,92 37 340 

5 55 000 0,90 49 500 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 48 015 

Celkem průměr Kč/m2 58 085 

Minimum Kč/m2 37 340 

Maximum Kč/m2 85 554 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 17974 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s         40 111 
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Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             76 060 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 58 085 

Odhad ceny garáže Kč 60 000 

 

11.3.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. ň 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

48 221 18 260 66 481 66 480 

Cena obvyklá  60 000 18 260 78 260 80 000 
Cena požadovaná  75 000 18 260 93 260 94 000 

 

11.4 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 4 MůRTINOV 
 

11.4.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 4 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 20 550,00  11 000,00  

 

11.4.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě  -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko IV. 
Zóna se zanedbatelným nebezpečím 
záplav 

1,00 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,05 Index IT = 

 

0,950 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02. 

 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
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1 Druh a účel užití stavby I. Druh hl. stavby v jed. funk. celku 0,80 

2 PUevažující zástavba v okolí pozemku III. Výrobní objekty 0,02 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 Dopravní dostupnost k hranici pozemku II. PUíjezd po zpevnEno komunikaci 0,00 
5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,01 Index IP = 

 

0,808 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s plochou 
stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 
2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 
3 Technické vybavení III. El. proud 230V/400 V nebo vrata s el. pohonem 0,00 

4 
PUíslušenství - venk. 
úpravy 

III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 
Kriterium jinde 
neuvedené 

III. Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav II. Stavba v dobrém stavu 1,00 
stáUí       y = roků 38 
koeficient     s = 1 - 0,005*y 0,81 
Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s 1,05*s  0,81  

Součet znak] 1 až 5 =  -0,01 Index IV = 
 

0,802  

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo 4 
Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1       ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení       IV   0,802 

Základní cena upravená       ZCU = ZC*IV Kč/m2 1148,464 

ZastavEná plocha garáže       ZP m2 20 

Výška garáže       v m 2,5 

ObestavEný prostor       OP m3 50 

Index trhu       IT   0,950 

Index polohy       IP   0,808 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem     CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 44 078 

 

11.4.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 4 

Č
. 

Cena 

požadovan
á resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 
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  Kč   Kč 
Lokali

ta 

Velik

ost 

Vybav

ení 

Techn

ický 
stav 

El. 

energi

e 

Vlastnic

ké 
vztahy 

Úvah
a 

znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 120 000 0,90 108 000 1,05 1,00 1,00 1,05 1,00 1,20 1,00 1,32 142 884 

2 40 000 1,00 40 000 1,00 0,95 1,20 1,05 1,00 1,00 1,00 1,20 47 880 

Celkem průměr Kč/m2 95 382 

Minimum Kč/m2 47 880 

Maximum Kč/m2 142 884 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 67178 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s         28 204 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             162 560 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 95 382 

Odhad ceny garáže Kč 95 000 

 

11.4.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. 4 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

44 078 11 000 55 078 55 080 

Cena obvyklá s pozemkem 95 000 11 000 106 000 106 000 
Cena požadovaná s pozemkem 120 000 11 000 131 000 131 000 

 

11.5 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 5 MORůVSKÁ OSTRůVů 
 

11.5.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 5 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 22 1 100,00  24 200,00  

 

11.5.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 
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6 PovodOové riziko IV. 
Zóna se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav 

1,00 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,05 Index IT = 
 

0,950 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  
 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby  0,80 

2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEno komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 
Index IP = 

 

0,824 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s plochou 
stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 

2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 

3 Technické vybavení III. El. proud 230V/400 Vnebo vrata s el. pohonem 0,00 

4 
PUíslušenství - venk. 
úpravy 

III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 
Kriterium jinde 
neuvedené 

III. Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav II. Stavba v dobrém stavu 1,00 

stáUí       y = roků 35 

koeficient     s = 1 - 0,005*y 0,825 

Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s 1,05*s  0,825  

Součet znak] 1 až 5 =  -0,01 Index IV = 
 

0,817  

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo 5 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1     ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení     IV   0,817 

Základní cena upravená     ZCU = ZC*IV Kč/m2 1169,94 

ZastavEná plocha garáže     ZP m2 22 

Výška garáže     v m 2,5 
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ObestavEný prostor     OP m3 55 

Index trhu     IT   0,950 

Index polohy     IP   0,824 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem   CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 50 371 

 

11.5.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 5 

Č. 

Cena 

požadova
ná resp. 
zaplacen

á  

KCR 

Cena 

po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Lokali

ta 

Veli

kost 

Vyba

vení 
Technic

ký stav 

El. 

energi

e 

Vlastnic

ké 
vztahy 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 85 000 1,00 85 000 0,90 0,98 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 0,90 76 469 

2 49 000 0,90 44 100 0,90 0,98 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,86 38 118 

3 90 000 0,90 81 000 1,03 0,97 1,02 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 80 895 

4 109 900 0,90 98 910 1,00 0,98 1,00 1,02 0,90 1,00 1,00 0,90 88 983 

5 129 000 0,90 116 100 1,00 0,98 1,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,01 117 191 

6 95 000 0,90 85 500 1,00 1,04 0,98 0,96 0,90 1,20 1,00 1,06 90 348 

7 180 000 1,00 180 000 1,03 0,98 1,00 0,98 1,00 1,20 1,00 1,19 213 670 

8 75 000 1,00 75 000 0,90 0,96 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,85 63 504 

Celkem průměr Kč/m2 96 147 

Minimum Kč/m2 38 118 

Maximum Kč/m2 213 670 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 52634 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s         43 514 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             148 781 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 96 147 

Odhad ceny garáže Kč 97 000 

 

11.5.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. 5 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

50 371 24 200 74 571 74 570 

Cena obvyklá  97 000 24 200 121 200 122 000 
Cena požadovaná  90 000 24 200 114 200 115 000 
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11.6 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 6 PTÍVOZ 
 

11.6.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 6 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 20 650,00  13 000,00  

 

11.6.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 

2 Vlastnické vztahy I. Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 

4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 

5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko III. Zóna s nízkým rizikem povodnE 0,95 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,05 Index IT = 

 

0,903 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  

 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 

2 PUevažující zástavba v okolí pozemku III. Výrobní objekty 0,02 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEné komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti III. Výborné parkovací možnosti 0,02 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,04 Index IP = 

 

0,832 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 

Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
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0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s plochou 
stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 

2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 

3 Technické vybavení II. Jen el. proud 230V -0,02 

4 
PUíslušenství - venk. 
úpravy 

III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav II. Stavba v dobrém stavu  1,00 

stáUí y = roků 29 

koeficient s = 1 - 0,005*y 0,855 

Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s 1,05*s 0,855 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03 Index IV = 

 

0,829 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo 6 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1     ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení     IV   0,829 

Základní cena upravená     ZCU = ZC*IV Kč/m2 1187,13 

ZastavEná plocha garáže     ZP m2 20 

Výška garáže     v m 2,5 

ObestavEný prostor     OP m3 50 

Index trhu     IT   0,903 

Index polohy     IP   0,832 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem   CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 44 594 

 

11.6.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

PUímé porovnání - garáž č. 6 

Č. 

Cena 
požadovan

á resp. 
zaplacená  

KCR 

Cena 
po 

redukci 
na 

pramen 
ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 
oceOovaného 

objektu 
odvozená 

  Kč   Kč 
Lokali

ta 
Veliko

st 
Vybav

ení 

Techn
ický 
stav 

El. 
energi

e 

Vlastn
ické 

vztahy 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 15 000 1,00 15 000 1,02 1,02 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,94 14 045 

2 19 000 0,90 17 100 1,02 1,03 1,00 0,97 0,90 1,00 1,00 0,96 16 416 

3 65 000 0,90 58 500 1,05 0,99 0,97 0,97 1,00 1,00 1,00 0,98 57 217 

4 25 000 0,90 22 500 1,02 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,96 21 600 

5 65 000 0,90 58 500 1,05 0,95 0,98 0,97 1,00 1,00 1,00 0,95 55 471 

Celkem průmEr Kč/m2 32 950 

Minimum Kč/m2 14 045 
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Maximum Kč/m2 57 217 

SmErodatná výbErová odchylka                                                        s 21539 

PravdEpodobná spodní hranice                                                        průmEr - s      11 411 

PravdEpodobná horní hranice                                                        průmEr + s     54 489 

Cena garáže stanovená pUímým porovnáním                                                  Kč 32 950 

Odhad ceny garáže Kč 33 000 

 

11.6.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. 6 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

44 594 13 000 57 594 57 590 

Cena obvyklá  33 000 13 000 46 000 46 000 

Cena požadovaná  36 000 13 000 49 000 49 000 

 

11.7 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 7 NOVÁ VES 
 

11.7.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 7 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 19 100,00  1 900,00  

 

11.7.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko III. Zóna s nízkým rizikem povodnE 0,95 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,05 Index IT = 

 

0,903 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  
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Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 

2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavby 0,04 

3 Možnost napojení na IS I.  
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEno komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možností -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 Index IP = 

 

0,824 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s 
plochou stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 

2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 

3 Technické vybavení II. Jen el. proud 230V -0,02 

4 PUíslušenství - venk. úpravy III Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 Kriterium jinde neuvedené III Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav II. Stavba v dobrém stavu 1,00 

stáUí y = roků 28 

koeficient s = 1 - 0,005*y 0,86 

Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s 1,05*s 0,86 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03 Index IV = 

 

0,834 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo 7 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1       ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení       IV   0,834 

Základní cena upravená       ZCU = ZC*IV Kč/m2 1194,29 

ZastavEná plocha garáže       ZP m2 19 

Výška garáže       v m 2,5 

ObestavEný prostor       OP m3 47,5 

Index trhu       IT   0,903 

Index polohy       IP   0,824 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem     CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 42 210 
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11.7.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 7 

Č
. 

Cena 
požadovan

á resp. 
zaplacená  

KCR 

Cena 
po 

redukci 
na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 
oceňovanéh
o objektu 
odvozená 

  Kč   Kč 
Loka
lita 

Veli
kost 

Vyba
vení 

Techni
cký 
stav 

El. 
ener
gie 

Vlast

nické 
vztah

y 

Úvah
a 

znalc
e 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 64 000 0,90 57 600 1,00 1,02 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 0,99 56 989 

2 70 000 0,90 63 000 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 61 740 

3 90 000 0,90 81 000 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 0,97 78 570 

4 69 000 0,90 62 100 1,00 1,00 1,03 0,98 1,00 1,00 1,00 1,01 62 684 

5 75 000 0,90 67 500 1,00 1,02 1,03 1,02 1,00 1,00 1,00 1,07 72 334 

6 80 000 0,90 72 000 1,00 1,02 0,98 1,02 1,00 1,00 1,00 1,02 73 411 

7 75 000 0,90 67 500 1,00 1,02 1,02 0,97 1,00 1,00 1,00 1,01 68 120 

Celkem průměr Kč/m2 67 693 

Minimum Kč/m2 56 989 

Maximum Kč/m2 78 570 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 7614 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s        60 079 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             75 306 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 67 693 

Odhad ceny garáže Kč 68 000 

 

11.7.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. 7 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

42 210 1 900 44 110 44 100 

Cena obvyklá s pozemkem 68 000 1 900 69 900 70 000 
Cena požadovaná s pozemkem 70 000 1 900 71 900 72 000 

 

  



120 

 

11.8 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. Ř ZÁBTEH NůD ODROU 
 

11.8.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 8 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 20 490,00  9 800,00  

 

11.8.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 

Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou 
Ěrozdílný vlasníkě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 

4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 

5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko IV. 
Zóna se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav 

1,00 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,05 Index IT = 
 

0,950 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  

 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 

2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEné komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 Index IP = 

 

0,824 
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Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s 
plochou stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 

2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 

3 Technické vybavení II. Jen el. proud 230V -0,02 

4 PUíslušenství - venk. úpravy III Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 Kriterium jinde neuvedené III Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav II. Stavba v dobrém stavu 1,00 

stáUí         y = roků 35 

koeficient       s = 1 - 0,005*y 0,825 

Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s   1,05*s 0,825 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03  Index IV = 
 

0,800 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo Ř 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1     ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení     IV   0,800 

Základní cena upravená     ZCU = ZC*IV Kč/m2 1145,60 

ZastavEná plocha garáže     ZP m2 20 

Výška garáže     v m 2,5 

ObestavEný prostor     OP m3 50 

Index trhu     IT   0,950 

Index polohy     IP   0,824 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem   CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 44 839 

 

11.8.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 8 

Č
. 

Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Lokal

ita 

Veli

kost 

Vybav

ení 

Techn

ický 
stav 

El. 

energi

e 

Vlast

nické 
vztah

y 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 75 000 1,00 75 000 1,00 0,96 1,02 0,98 1,00 1,00 1,00 0,96 71 971 

2 70 000 0,90 63 000 1,00 0,96 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 0,92 58 085 

3 99 000 0,90 89 100 1,00 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 85 572 

4 119 000 0,90 107 100 1,00 0,99 1,01 0,97 1,00 1,00 1,00 0,97 103 877 

5 110 000 0,90 99 000 1,00 0,99 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 96 050 

6 95 000 0,90 85 500 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,97 0,95 81 276 

7 69 000 0,90 62 100 1,00 1,00 0,98 0,98 1,00 0,95 0,97 0,89 54 959 

8 124 000 0,90 111 600 1,00 0,97 0,98 1,02 1,00 1,00 0,97 0,94 104 962 

Celkem průměr Kč/m2 82 094 
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Minimum Kč/m2 54 959 

Maximum Kč/m2 104 962 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 19347 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s         62 747 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             101 441 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 82 094 

Odhad ceny garáže Kč 83 000 

 

11.8.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. Ř 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

44 839 9 800 54 639 54 640 

Cena obvyklá  83 000 9800 92 800 93 000 

Cena požadovaná  90 000 9 800 99 800 100 000 

 

11.9 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. ř HRůB¥VKů 
 

11.9.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 9 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 20 800,00  16 000,00  

 

11.9.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi I. Poptávka je vyšší než nabídka 0,02 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko III. Zóna s nízkým rizikem povodnE 0,95 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03 
 

Index IT = 
 

0,922 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  
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Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 
2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavby 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 Dopravní dostupnost k hranici pozemku II. PUíjezd po zpevnEné komunikaci 0,00 
5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska komerční 
využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 Index IP = 
 

0,824 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s 
plochou stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 

2 Konstrukce III. Obvod. zdivo nebo stEny nad ň0 cm  0,10 

3 Technické vybavení III. 
El. proud 230V/400 V nebo vrata s el. 
pohonem 

0,00 

4 PUíslušenství - venk. úpravy III Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 Kriterium jinde neuvedené III Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav II. Stavba v dobrém tech. stavu 1,00 

stáUí y = roků 45 

koeficient s = 1 - 0,005*y 0,775 
Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s  1,05*s 0,775 

Součet znak] 1 až 5 =  0,09   Index IV = 
 

0,845 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo ř 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1     ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení     IV   0,845 

Základní cena upravená     ZCU = ZC*IV Kč/m2 1210,04 

ZastavEná plocha garáže     ZP m2 20 

Výška garáže     v m 2,5 

ObestavEný prostor     OP m3 50 

Index trhu     IT   0,922 

Index polohy     IP   0,824 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem   CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 45 965 
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11.9.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 9 

Č. 

Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Lok

alita 

Veli

kost 

Vyb

ave

ní 

Techn

ický 
stav 

El. 

energi

e 

Vlastn

ické 
vztahy 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 120 000 0,90 108 000 1,00 1,04 1,02 1,03 1,00 1,00 1,00 1,09 118 003 

2 160 000 0,90 144 000 1,00 1,00 1,10 0,97 1,00 1,00 1,00 1,07 153 648 

3 150 000 0,90 135 000 1,00 1,00 0,97 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 134 879 

4 99 000 0,90 89 100 1,00 1,00 0,96 0,97 1,00 1,00 0,97 0,90 80 481 

Celkem průměr Kč/m2 121 753 

Minimum Kč/m2 80 481 

Maximum Kč/m2 153 648 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 31129 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s         90 624 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s            152 882 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 121 753 

Odhad ceny garáže Kč 122 000 

 

11.9.4 Rekapitulace ocenEní  
Rekapitulace ocenEní garáže č. ř 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

45 965 16 000 61 965 61 970 

Cena obvyklá  122 000 16 000 138 000 138 000 
Cena požadovaná 90 000 16 000 106 000 106 000 
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11.10 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 10 PORUBů 
 

11.10.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

OcenEní pozemku podle cenové mapy - garáž č. 10 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku UmístEní VýmEra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavEná plocha plocha pod garáží 19 800,00  15 200,00  

 

11.10.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 

Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi III. Poptávka je vyšší než nabídka 0,03 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 

4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko III. Zóna s nízkým rizikem povodnE 0,95 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,02 Index IT = 

 

0,931 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  

 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 

2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEné komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 Index IP = 

 

0,824 
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Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s plochou 
stUechou B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 
2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 
3 Technické vybavení III. El. proud 230V/400 V nebo vrata s el. pohonem 0,00 

4 
PUíslušenství - venk. 
úpravy 

III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 
Kriterium jinde 
neuvedené 

III. Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav I. Stavba ve výborném tech. stavu 1,05 
celková rekonstrukce v roce Ň01ň 
stáUí   y = roků 17 
koeficient s = 1 - 0,005*y 0,915 
Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s 1,05*s 0,961 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,01   Index IV = 
 

0,951 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo 10 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1       ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení       IV   0,951 

Základní cena upravená       ZCU = ZC*IV Kč/m2 1361,83 

ZastavEná plocha garáže       ZP m2 19 

Výška garáže       v m 2,5 

ObestavEný prostor       OP m3 47,5 

Index trhu       IT   0,931 

Index polohy       IP   0,824 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem     CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 49 624 

 

11.10.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 10 

Č. 

Cena 

požadovan
á resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Lokal

ita 

Velik

ost 

Vyba

vení 

Techn

ický 
stav 

El. 

energi

e 

Vlast

nické 
vztah

y 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 99 000 0,90 89 100 1,02 1,04 1,02 0,98 1,00 1,20 1,00 1,27 113 375 

2 135 000 0,90 121 500 1,00 0,96 0,97 0,97 1,00 1,00 1,00 0,90 109 747 

3 132 000 0,90 118 800 1,00 1,00 0,97 0,97 1,00 1,00 1,00 0,94 111 779 

4 105 000 0,90 94 500 1,02 1,03 0,98 0,96 1,00 1,20 1,00 1,19 112 085 

5 140 000 0,90 126 000 1,02 1,02 0,98 0,97 1,00 1,00 1,00 0,99 124 615 

6 170 000 0,90 153 000 1,00 0,99 0,98 0,96 1,00 1,00 1,00 0,93 142 503 

7 140 000 0,90 126 000 1,02 1,00 0,97 0,98 1,00 1,00 1,00 0,97 122 171 

Celkem průměr Kč/m2 119 468 

Minimum Kč/m2 109 747 
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Maximum Kč/m2 142 503 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 11617 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s        107 851 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             131 084 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 119 468 

Odhad ceny garáže Kč 120 000 

 

11.10.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. 10 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena - 
zaokrouhlená/odhad 

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

49 624 15 200 64 824 64 820 

Cena obvyklá s pozemkem 120 000 15 200 135 200 136 000 
Cena požadovaná s pozemkem 170 000 15 200 185 200 186 000 

 

11.11 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 11 RůDVůNICE 
 

11.11.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 11 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 24 100,00  2 400,00  

 

11.11.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi I. Poptávka nižší než nabídka -0,02 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,02 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko IV.  
Zóna se zanedbatelným nebezpečím 
záplav 

1,00 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,06 Index IT = 
 

0,940 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  
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Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 

2 
PUevažující zástavba v okolí 
pozemku 

I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEno komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 Index IP = 
 

0,824 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/2013 Sb. 

Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s plochou 
stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 

2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 

3 Technické vybavení I. Bez vybavení -0,05 

4 
PUíslušenství - venk. 
úpravy 

III Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 Kriterium jinde neuvedené III Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav II. Stavba v dobrém stavu 1,00 

stáUí       y = roků 39 

koeficient     s = 1 - 0,005*y 0,805 

Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s 1,05*s  0,805 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,06 Index IV = 

 

0,757 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo 11 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1       ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení       IV   0,757 

Základní cena upravená       ZCU = ZC*IV Kč/m2 1084,02 

ZastavEná plocha garáže       ZP m2 24 

Výška garáže       v m 2,5 

ObestavEný prostor       OP m3 60 

Index trhu       IT   0,940 

Index polohy       IP   0,824 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem     CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 50 378 
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11.11.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 11 

Č. 

Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Loka

lita 

Velik

ost 

Vybav

ení 

Techn

ický 
stav 

El. 

energi

e 

Vlastnic

ké 
vztahy 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 42 000 0,85 35 700 1,04 0,97 1,02 1,05 1,10 1,00 0,96 1,14 40 731 

2 60 000 0,85 51 000 1,00 0,97 0,99 1,05 1,10 1,00 1,00 1,11 56 566 

3 70 000 0,85 59 500 1,00 0,96 1,00 1,02 1,10 1,00 1,00 1,08 64 089 

4 19 000 0,85 16 150 1,00 0,97 0,98 0,90 1,10 1,20 1,00 1,13 18 238 

5 40 000 0,85 34 000 1,00 1,00 1,03 1,00 1,10 1,00 1,00 1,13 38 522 

Celkem průměr Kč/m2 43 629 

Minimum Kč/m2 18 238 

Maximum Kč/m2 64 089 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 17784 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s         25 845 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             61 414 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 43 629 

Odhad ceny garáže Kč 44 000 

 

11.11.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. 11 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 

Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

50 378 2 400 52 778 52 780 

Cena obvyklá s pozemkem 44 000 2 400 45 400 45 000 

Cena požadovaná s pozemkem 39 000 2 400 41 400 41 000 
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11.12 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 1Ň KUNČIČKY 
 

11.12.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 12 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 20 100,00  2 000,00  

 

11.12.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi I. Poptávka nižší než nabídka -0,02 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko III. Zóna s nízkým rizikem záplav 0,95 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,07 Index IT = 
 

0,884 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  

 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 

2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechy sítE v 
obci 0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEno komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti II. Dobré parkovací možnosti 0,00 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,04 Index IP = 

 

0,832 
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Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s 
plochou stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 
2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 
3 Technické vybavení II. Jen el. proud 230V -0,02 
4 PUíslušenství - venk. úpravy III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 
5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 
6 StavebnE - technický stav II.  Stavba v dobrém stavu 1,00 

stáUí         y = roků 42 
koeficient       s = 1 - 0,005*y 0,79 
Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s   1,05*s 0,790 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03   Index IV = 

 

0,766 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo 1Ň 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1       ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení       IV   0,766 

Základní cena upravená       ZCU = ZC*IV Kč/m2 1096,91 

ZastavEná plocha garáže       ZP m2 20 

Výška garáže       v m 2,5 

ObestavEný prostor       OP m3 50 

Index trhu       IT   0,884 

Index polohy       IP   0,832 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem     CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 40 338 

 

11.12.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 12 

Č. 

Cena 

požadovan
á resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Lokal

ita 

Veli

kost 

Vyb

aven

í 

Techn

ický 
stav 

El. 

energi

e 

Vlast

nické 
vztah

y 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 34 000 0,85 28 900 1,00 1,04 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00 1,08 31 270 

2 34 000 0,85 28 900 1,00 1,04 1,02 1,05 1,00 1,00 1,00 1,11 32 190 

3 64 000 0,85 54 400 1,00 1,04 1,02 1,05 1,00 1,00 1,00 1,11 60 593 

Celkem průměr Kč/m2 41 351 

Minimum Kč/m2 31 270 

Maximum Kč/m2 60 593 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 16670 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s         24 681 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             58 021 
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Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 41 351 

Odhad ceny garáže Kč 41 000 

 

11.12.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. 1Ň 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

40 338 2 000 42 338 42 340 

Cena obvyklá  41 000 2 000 43 000 43 000 

Cena požadovaná  65 000 2 000 67 000 67 000 

 

11.13 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 1ň MUGLINOV 
 

11.13.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 13 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 22 80,00  1 760,00  

 

11.13.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi I. Poptávka nižší než nabídka -0,02 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko II. Zóna se stUedním rizikem povodnE 0,80 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,07 Index IT = 

 

0,744 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  
 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 

2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavba 0,04 
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3 Možnost napojení na IS I.  
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEno komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 Index IP = 

 

0,824 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s 
plochou stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 

2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 

3 Technické vybavení I. Bez vybavení -0,05 

4 PUíslušenství - venk. úpravy III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav II.  Stavba v dobrém stavu 1,00 

stáUí         y = roků 45 

koeficient       s = 1 - 0,005*y 0,775 

Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s   1,05*s 0,775 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,06   Index IV = 

 

0,729 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo 1ň 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1       ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení       IV   0,729 

Základní cena upravená       ZCU = ZC*IV Kč/m2 1043,93 

ZastavEná plocha garáže       ZP m2 22 

Výška garáže       v m 2,5 

ObestavEný prostor       OP m3 55 

Index trhu       IT   0,774 

Index polohy       IP   0,824 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem     CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 36 619 

 

11.13.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 13 

Č. 

Cena 

požadov
aná resp. 
zaplacen

á  

KCR 

Cena 

po 

redukc

i na 

prame

n ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 
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  Kč   Kč 
Lokal

ita 

Velik

ost 

Vyba

vení 

Techn

ický 
stav 

El. 

energi

e 

Vlastnic

ké 
vztahy 

Úvah
a 

znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 25 000 1,00 25 000 1,02 1,01 1,00 1,02 1,10 1,00 0,98 1,13 28 319 

2 35 000 0,85 29 750 1,02 1,00 0,98 1,03 1,10 1,00 0,98 1,11 33 019 

3 38 000 0,85 32 300 1,02 1,02 1,02 1,02 1,10 1,00 0,98 1,17 37 690 

4 50 000 0,85 42 500 1,02 1,02 1,00 1,02 1,10 1,00 0,98 1,14 48 619 

5 34 000 0,85 28 900 1,02 1,00 1,10 0,96 1,10 1,00 1,00 1,18 34 242 

6 25 000 0,85 21 250 1,02 1,01 1,02 1,04 1,10 1,00 0,96 1,15 24 523 

Celkem průměr Kč/m2 34 402 

Minimum Kč/m2 24 523 

Maximum Kč/m2 48 619 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 8360 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s         26 042 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             42 762 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 34 402 

Odhad ceny garáže Kč 34 000 

 

11.13.4 REKůPITULůCE OCENDNÍ 

Rekapitulace ocenEní garáže č. 1ň 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

36 619 1 760 38 379 38 380 

Cena obvyklá  34 000 1 760 35 760 36 000 

Cena požadovaná  25 000 1 760 26 760 27 000 

 

11.14 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 14 SLEZDKÁ OSTRůVů 
 

11.14.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 14 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 21 300,00  6 300,00  

 

11.14.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 
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2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko IV. Zóna se zanedbatelným výskytem záplav 1,00 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,05 Index IT = 
 

0,950 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  
 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GARÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 

2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEné komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 Index IP = 

 

0,824 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s 
plochou stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 
2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 
3 Technické vybavení II. Jen el. proud 230V -0,02 
4 PUíslušenství - venk. úpravy III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 
5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 
6 StavebnE - technický stav II.  Stavba v dobrém stavu 1,00 

stáUí         y = roků 35 
koeficient       s = 1 - 0,005*y 0,825 
Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s   1,05*s 0,825 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03   Index IV = 
 

0,800 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo 14 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1       ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení       IV   0,800 

Základní cena upravená       ZCU = ZC*IV Kč/m2 1145,60 
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ZastavEná plocha garáže       ZP m2 21 

Výška garáže       v m 2,5 

ObestavEný prostor       OP m3 52,5 

Index trhu       IT   0,950 

Index polohy       IP   0,824 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem     CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 47 081 

 

11.14.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 14 

Č. 

Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Lokali

ta 

Velik

ost 

Vybav

ení 

Techn

ický 
stav 

El. 

energi

e 

Vlastn

ické 
vztahy 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 32 000 0,90 28 800 1,00 1,02 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 28 788 

2 55 000 0,90 49 500 1,00 1,03 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 48 966 

3 35 000 0,90 31 500 1,00 0,99 0,98 1,02 0,90 1,00 1,00 0,89 28 055 

4 60 000 0,90 54 000 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 0,96 51 862 

5 30 000 0,90 27 000 1,00 1,01 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,97 26 179 

6 48 000 0,90 43 200 1,00 1,02 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 42 319 

7 25 000 0,90 22 500 1,00 1,01 0,97 0,98 1,00 1,00 0,98 0,94 21 170 

Celkem průměr Kč/m2 35 334 

Minimum Kč/m2 21 170 

Maximum Kč/m2 51 862 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 12166 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s         23 169 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             47 500 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 35 334 

Odhad ceny garáže Kč 36 000 

 

11.14.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. 14 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 47 081 6 300 53 381 53 380 

Cena obvyklá  36 000 6 300 42 300 42 000 
Cena požadovaná  49 000 6 300 55 300 56 000 
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11.15 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 15 TTEBOVICE 
 

11.15.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 15 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 20 500,00  10 000,00  

 

11.15.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi III. Poptávka je vyšší než nabídka 0,02 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko III. Zóna s nízkým rizikem povodnE 0,95 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03 Index IT = 

 

0,922 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  
 

Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 
2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEné komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 Index IP = 
 

0,824 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s 
plochou stUechou 

B 
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1 Druh stavby I. Tadová -0,01 

2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 

3 Technické vybavení III. El. proud 230V/400 V nebo vrata na el. pohon 0,00 

4 PUíslušenství - venk. úpravy III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 

5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

6 StavebnE - technický stav II.  Stavba v dobrém stavu 1,00 

stáUí         y = roků 36 

koeficient       s = 1 - 0,005*y 0,82 

Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s   1,05*s 0,820 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,01   Index IV = 

 

0,812 

 

Rekapitulace ocenEní garáže č. 15 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

44 170 10 000 54 170 54 170 

Cena obvyklá  125 000 10 000 135 000 135 000 

Cena požadovaná  140 000 10 000 150 000 150 000 

 

11.15.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 15 

Č
. 

Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Lokal

ita 

Velik

ost 

Vybave

ní 

Tech

nický 
stav 

El. 

energ

ie 

Vlastni

cké 
vztahy 

Úvah
a 

znalc

e 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 125 000 0,90 112 500 0,98 0,99 1,02 1,02 1,00 1,20 1,00 1,21 136 268 

2 115 000 0,90 103 500 0,98 1,03 1,10 1,02 1,00 1,20 1,00 1,36 140 662 

3 149 000 0,90 134 100 1,40 1,02 1,00 1,05 1,00 1,20 1,00 1,80 241 283 

4 110 000 0,90 99 000 1,00 1,00 1,00 1,05 0,90 1,00 1,00 0,95 93 555 

5 130 000 0,90 117 000 0,98 1,00 1,00 1,02 1,00 1,20 1,00 1,20 140 344 

6 89 000 0,90 80 100 0,98 0,97 1,00 1,02 0,90 1,20 1,00 1,05 83 879 

7 105 000 0,90 94 500 1,00 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 1,02 96 390 

8 105 000 0,90 94 500 0,98 1,00 1,00 1,03 1,00 1,20 1,00 1,21 114 466 

9 90 000 0,90 81 000 0,98 1,02 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 97 161 

1

0 
110 000 0,90 99 000 0,98 0,95 1,05 1,02 1,00 1,20 1,00 1,20 118 456 

1

1 
125 000 0,90 112 500 0,98 1,02 1,00 1,03 1,00 1,20 1,00 1,24 138 994 

1

2 
88 000 0,90 79 200 0,98 0,99 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 0,99 78 377 

1

3 
115 000 0,90 103 500 0,98 1,02 0,97 1,02 1,00 1,20 1,00 1,19 122 834 

Celkem průměr Kč/m2 123 282 
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Minimum Kč/m2 78 377 

Maximum Kč/m2 241 283 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 41726 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s        81 557 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             165 008 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 123 282 

Odhad ceny garáže Kč 125 000 

 

11.15.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. 15 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

44 170 10 000 54 170 54 170 

Cena obvyklá  125 000 10 000 135 000 135 000 

Cena požadovaná  140 000 10 000 150 000 150 000 

 

11.16 OCENDNÍ GůRÁŽE Č. 16 VÍTKOVICE 
 

11.16.1 OcenEní pozemku dle cenové mapy 

Ocenění pozemku podle cenové mapy - garáž č. 16 

 Cenová mapa Ostravy č.  15 platná od: 1.1.2015 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 Cena     Kč/m2 Cena Kč 

zastavěná plocha plocha pod garáží 18 800,00  14 400,00  

 

11.16.2 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle vyhlášky 

Index trhu IT dle tabulky č. 1 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 Situace na dílčím Ěsegmentuě trhu s 
nemovitými vEcmi I. Poptávka je nižší než nabídka -0,02 

2 Vlastnické vztahy I. 
Pozemek s nemovitou stavbou Ěrozdílní 
vlastníciě -0,03 

3 ZmEny v okolí II. Bez vlivu 0,00 
4 Vliv právních vztahů na prodejnost I. Negativní* -0,02 
5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 PovodOové riziko IV.  
Zóna se zanedbatelným nebezpečím 
záplav 

1,00 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,07 Index IT = 

 

0,930 

*Pozemek není součástí stavby = pronájem, z tohoto důvodu volím hodnotu -0,02.  
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Index polohy IP dle tabulky č. 4 pUílohy č. ň vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

                              GůRÁŽE e 
Pi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 
1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby 0,80 
2 PUevažující zástavba v okolí pozemku I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Možnost napojení na IS I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítE v 
obci 

0,00 

4 
Dopravní dostupnost k hranici 
pozemku 

II. PUíjezd po zpevnEné komunikaci 0,00 

5 Parkovací možnosti I. Omezené parkovací možnosti -0,01 

6 
Výhodnost pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti II. Poloha bez vlivu na komerční využití 0,00 

7 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

Součet znak] Ň až 7 =  0,03 Index IP = 
 

0,824 

 

Index konstrukce a vybavení Iv garáží dle tabulky č. Ň  pUílohy č. Ň6 vyhl. č. 441/Ň01ň Sb. 
Znak Kvalitativní pásma 

Vi Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota  

0 Typ stavby II. 
Svislé k-ce zdEné nebo železobetonové s 
plochou stUechou 

B 

1 Druh stavby I. Tadová -0,01 
2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stEny tl. 15-30 cm 0,00 
3 Technické vybavení II. Jen el. proud 230V -0,02 
4 PUíslušenství - venk. úpravy III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 
5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 
6 StavebnE - technický stav II.  Stavba v dobrém stavu 1,00 

stáUí         y = roků 42 
koeficient       s = 1 - 0,005*y 0,79 
Hodnota kvalitativního pásma 6 se násobí koeficientem s   1,05*s 0,790 

Součet znak] 1 až 5 =  -0,03   Index IV = 
 

0,766 

 

OcenEní porovnávacím zp]sobem podle vyhlášky č. 441/Ň01ň Sb. Garáž číslo 16 

Základní cena podle pUílohy č. Ň6 tab. č. 1       ZC Kč/m2 1432 

Index konstrukce a vybavení       IV   0,766 

Základní cena upravená       ZCU = ZC*IV Kč/m2 1096,91 

ZastavEná plocha garáže       ZP m2 18 

Výška garáže       v m 2,5 

ObestavEný prostor       OP m3 45 

Index trhu       IT   0,930 

Index polohy       IP   0,824 

Cena stavby stanovená porovnávacím zp]sobem     CSp = OP*ZCU*IT*IP Kč 37 826 
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11.16.3 OcenEní porovnávacím zp]sobem dle databáze 

Přímé porovnání - garáž č. 16 

Č. 

Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená  

KCR 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč   Kč 
Lok

alita 

Velik

ost 

Vybav

ení 

Techn

ický 
stav 

El. 

energi

e 

Vlastn

ické 
vztahy 

Úvaha 
znalce 

K1×  … × 
K8 

Kč 

1 33 000 1,00 33 000 0,95 1,02 1,02 1,03 0,90 1,00 1,00 0,92 30 236 

2 50 000 0,90 45 000 1,05 1,04 1,02 1,05 0,90 1,00 1,00 1,05 47 366 

3 60 000 0,90 54 000 0,95 1,01 1,02 1,03 0,90 1,00 1,00 0,91 48 991 

4 65 000 0,90 58 500 0,95 1,01 1,02 1,06 1,00 1,00 1,00 1,04 60 689 

Celkem průměr Kč/m2 46 820 

Minimum Kč/m2 30 236 

Maximum Kč/m2 60 689 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 12548 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s         34 272 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s             59 369 

Cena garáže stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 46 820 

Odhad ceny garáže Kč 47 000 

 

11.16.4 Rekapitulace ocenEní 
Rekapitulace ocenEní garáže č. 16 

Metoda ocenEní Cena garáže 
[Kč] 

Cena pozemku 
[Kč]  

Cena celkem 
[Kč] 

Cena – 
zaokrouhlená/odhad  

[Kč] 
Cena administrativní - 
porovnávací způsob 

37 826 14 400 52 226 52 230 

Cena obvyklá  47 000 14 400 61 400 62 000 
Cena požadovaná  119 000 14 400 133 400 144 000 
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12 PTÍLOHů Č. ň DůTůBÁZE GůRÁŽÍ 
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PUíloha č.ň obsahuje databázi garáží, která je rozdElená pro jednotlivé mEstské obvody 
Ostravy. 

Databáze je tvoUena vybranými garážemi, které byly použity pUi ocenEní. 

V databázi jsou zaznamenány uskutečnEné prodeje garáží, popU. v obvodech, kde nebyly 

prodeje realizovány, jsou pro stanovení ceny uvedeny inzerované garáže.   
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12.1 DůTůBÁZE GůRÁŽ Č. 1 HRůBOVÁ 

Porovnávané garáže 

Ostrava - Hrabová 

Č. Popis Cena  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tadová garáž v OstravE - Hrabové na ulici MlynáUská. Garáž o 
výmEUe Ň1 m2 je umístEna v zastavEné pUevážnE rodinných domů. 
Garáž je čerstvE vymalovaná a jsou zde umístEny regály. Garáž je 
v osobním vlastnictví a stojí na pozemku statutárního mEsta 
Ostrava.  
Má plochou stUechu s plechovou krytinou a klempíUskými 
konstrukcemi. Podlaha garáže je betonová. Vrata garáže jsou 
dvoukUídlá, plechová opatUená bezpečnostními zámky. V garáži je 
zavedena el. energie. V okolí objektu se nachází česká pošta, 
lékárna, hospůdka. SkvElá dostupnost na rychlostní komunikaci 
R56. V blízkosti MHD. Garáž je ve velmi dobrém technickém 
stavu. PUístup je zajištEn asfaltovou komunikací. Jednopodlažní. 
 
Prodáno 
 
Ulice: MlynáUská 
ZastavEná plocha: Ň1 m2 
Číslo inzerátu: 081-N00916 
Datum vložení: ŇŘ. Ř. Ň014 
Datum prodeje: 10/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hrabova-/263256388#img=0&fullscreen=false 

120 000 Kč 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tadová, zdEná garáž na ulici MlynáUská, která je novE vybílena. 
Garáž je v osobním vlastnictví, stojící na pozemku mEsta. StUecha 
garáže je plochá s plechovou krytinou a klempíUskými prvky. 
V blízkosti je elektUina, do garáže ovšem není zavedena. Vrata 
jsou dvoukUídlá, plechová s bezpečnostními zámky. Objekt se 
nachází v klidné lokalitE, v blízkosti je zastávka MHD ĚŘŇ mě. 
SkvElá dostupnost na rychlostní silnici R56. PUíjezdová cesta ke 
garáži je betonová. Garáž je v dobrém technickém stavu. 
Jednopodlažní. 
 
Prodáno 
 
Ulice: MlynáUská 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 407177 
Datum vložení: Ř. ř. Ň014 
Datum snížení ceny: 10/ Ň014 
Datum prodeje: 5/2015 
Původní cena: 1Ň4 ř00 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hrabova-/2626871388#img=0&fullscreen=false 

104 ř00 Kč 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová, pUízemní, zdEná cihlová garáž v osobním vlastnictví, 
stojící na obecním pozemku poblíž Místecké ulice, nedaleko 
obydlené zóny. Má rozmEr 1ř m2. StUecha objektu je plochá 
s plechovou krytinou, podlaha je betonová. Garáž má dvoukUídlá 
kovová vrata, uzamykatelná na dva zámky. Je suchá v dobrém 

69 000 Kč 
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technickém stavu. ElektUina je do garáže pUivedena. PUíjezdová 
cesta je asfaltová. V blízkosti je MHD. ENB C 
 
Prodáno 
 
Ulice: Místecká 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 2589 
Datum vložení: ŇŘ. Ř. Ň014 
Datum prodeje: 12/2014 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava--
mistecka/1439887452 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná, Uadová garáž v osobním vlastnictví stojící na obecním 
pozemku o velikosti 20 m2, nacházející se nedaleko Ueky 
Ostravice. Garáž je v dobrém technickém stavu, suchá. Plochá 
stUecha s plechovou krytinou a klempíUskými prvky. Garáž je bez 
elektUiny, ale dá se dodatečnE napojit. Vrata jsou dvoukUídlá 
plechová. PUístup ke garáži je zajištEn po zpevnEné komunikaci.  
V okolí je dostatek zelenE. Objekt je pUízemní 1/1. MHD vzdálené 
do 100m.  
 
Prodáno 
 
Ulice: MlynáUská 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 429894 
Datum vložení: Ň7. 11. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hrabova-/1738289244#img=0&fullscreen=false 

75 000 Kč 
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12.2 DůTůBÁŽE GůRÁŽ Č. Ň MůRIÁNSKÉ HORY 

Porovnávané garáže 

Ostrava - Mariánské Hory  
Č. Popis Cena  

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž na ulici Fr. Šrámka v Mariánských Horách o 
velikosti 18 m2. Garáž je v osobním vlastnictví, stojí ovšem na 
pozemku mEsta. Objekt má plochou stUechu s plechovou krytinou 
a klempíUskými prvky. Podlaha garáže je betonová. Vrata jsou 
plechová jednokUídlá. Elektroinstalace je součástí stavby. Garáž se 
nachází na bezpečném místE v rezidenční zástavbE na okraji obce, 
v blízkosti je MHD. Ke garáži vede udržovaná asfaltová cesta. 
Stav objektu je velmi dobrý.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Fráni Šrámka 
ZastavEná plocha: 1Ř m2 
Číslo inzerátu: 398896 
Datum vložení: 7. 10. Ň014 
Datum prodeje: 11/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hrabova-/25256898#img=0&fullscreen=false 

150 000 Kč 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová, zdEná garáž z cihel v OstravE - Mar. Horách, ul. Fr. 
Šrámka. Objekt je ve velmi dobrém technickém stavu, jsou zde 

79 000 Kč 
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nová výklopná, plechová vrata a 100% funkční, nové omítky, nová 
plochá stUecha s plechovou krytinou. ElektUina není zavedena do 
objektu. PUístup je možný po zpevnEné ploše, plocha pUed garáží 
je zpevnEná, ale částečnE prorostlá travním porostem.  
 
Prodáno 
  
Ulice: Fráni Šrámka 
ZastavEná plocha: 19 m2 
Číslo inzerátu: 682/2706 
Datum vložení: Ň0. ř. Ň014 
Datum snížení ceny: 11/Ň014 
Datum prodeje: 4/2014 
Původní cena: řř 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
marianske-hory-frani-sramka/1362747484 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová zdEná garáž v osobním vlastnictví, která se nachází na 
pozemku mEsta na ul.Vršovců, ve dvorním traktu klidné a 
bezpečné obytné čtvrti v OstravE - Mariánských Horách. Garáž je 
udržovaná ve velmi dobrém technickém stavu. Objekt má plochou 
stUechu s plechovou krytinou, podlaha je betonová, v garáží je 
okno ze sklobetonových tvárnic. Prostorná garáž má dvoukUídlá 
dUevEná vrata, která jsou jištEna dvEma zámky. ElektUina je 
pUivedena až do objektu. Dobrá dostupnost MHD, pUíjezdová cesta 
je asfaltová a vjezd do garáže je zpevnEný. Garáž je ve velmi 
dobrém technickém stavu.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Vršovců 
ZastavEná plocha: Ň4 m2 
Číslo inzerátu: 2550 

Datum vložení: Ňř. Ř. Ň014 
Datum prodeje: 12/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 

80 000 Kč 
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Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
marianske-hory-a-hulvaky-/2930081884 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová zdEná garáž, která je družstevní. StUecha objektu je plochá 
s plechovou krytinou. Vrata jsou plechová, jednokUídlá výklopná. 
V garáží je okno ze sklobetonových tvárnic. El. energie je 
pUivedena. Garáž je suchá, zabezpečená zámkem v dobrém 
technickém stavu. Garáž je také napojena na veUejnou kanalizaci. 
V blízkosti je MHD Ěcca 15ř mě. Objekt se nachází v klidné části 
obce. PUístup po betonové komunikaci. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Fr. Šrámka 
ZastavEná plocha: ŇŇ m2 
Datum aktualizace: 31. 10. 2014 
Číslo inzerátu: 323313 
Datum vložení: 14. 7. 2014 
Datum prodeje: 10/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
marianske-hory-frani-sramka/2207142748 

115 000 Kč 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v osobním vlastnictví v OstravE - Mariánských 
Horách na ulici Baarova, stojící na pozemku mEsta. ZdEná garáž s 
ocelovými vraty a vlastními elektrickými hodinami. Provozní 

120 000 Kč 
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náklady Ř00,- Kč/rok Ěnájem pozemku - státníě. PUístup po obecní 
asfaltové komunikaci. Vyhledávaná lokalita centru mEsta. Objekt 
je ve velmi výborném technickém stavu. „Novostavba“.  V 
blízkosti je obchodní centrum Futurum a MHD Ě15řmě.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Baarova 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 242224 
Datum vložení: Ň1. 7. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Datum snížení ceny: 11/Ň014 
Původní cena: 1ň0 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
marianske-hory-baarova/2110944092 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v osobním vlastnictví na obecním pozemku. V 
blízkosti je obchodní centrum Futurum. Garáž má novou plochou 
stUechu s plechovou krytinou. Elektroinstalace je v objektu 
provedena. Klidná a bezpečná lokalita. Vrata jsou jednokUídlá, 
plechová výklopná, opatUena zámky. Výborná dostupnost. MHD 
vzdálena cca ňň5 m. Garáž je ve velmi dobrém technickém stavu 
– novEjší vzhled. PUístup k areálu garáží je po asfaltové 
komunikaci, pUed garáží je nezpevnEná plocha, částečnE pokryta 
travním porostem.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Baarova 
ZastavEná plocha: ŇŇ m2 
Číslo inzerátu: 402129 
Datum vložení: Ř. ř. Ň014 
Datum prodeje: 11/2014 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 

109 ř00 Kč 
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Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
marianske-hory-/197455964 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná garáž Ěo výmEUe 1ř mŇě v družstevním vlastnictví na ulici 
Fráni Šrámka v OstravE - Mariánských Horách. V garáži je 
pUivedena el. energie, okno je ze sklobetonových tvárnic. Součástí 
jsou dUevEné police. Jedná se o žádanou lokalitu s dobrou 
dostupností. Vrata jsou jednokUídlová plechová zevnitU zateplená 
polystyrenem. PUíjezd ke garáži po zpevnEné Ěbetonovéě ploše. 
MHD je vzdálené cca 15ř m. Garáž je v dobrém technickém stavu. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Fráni Šrámka 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 5604 
Datum vložení: Ň7. 11. Ň014 
Datum prodeje: 1/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
marianske-hory-frani-
sramka/1100755036#img=2&fullscreen=false 

100 000 Kč 

8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v osobním vlastnictví spolu s pozemkem, umístEná 
ve dvoUe nájemních domů. V roce Ň011 provedena obnova hydro 
izolace základů. Garáž je vybavená elektrickou pUípojkou. Vrata 

95 000 Kč 
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jsou dvoukUídlá plechová, zabezpečena zámky – viditelná koroze. 
PUíjezd po zpevnEné komunikaci, plocha pUed garáží je také 
zpevnEná. Garáž nemá žádné další nadzemní ani podzemní 
podlaží. MHD je vzdálené cca 75 m. Garáž je zdEná v dobrém 
technickém stavu.  
 
Prodáno 

 
Ulice: Lomená 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Datum aktualizace: 28. 4. 2015 
Číslo inzerátu: 294089 

Datum vložení:11. 1Ň. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
marianske-hory-lomena/2438410332#img=1&fullscreen=false 

9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž, zdEná o výmEUe 1Ř m2. Garáž po rekonstrukci Ň01Ň 
Ěnová plechová, jednokUídlá vrata, nová plochá stUecha – plechová 
krytinaě. Zapojen el. proud ŇŇ0 V. Okno ze sklobetonových 
tvárnic. Garáž se nachází v klidné části obce, je jednopodlažní. 
V blízkosti je MHD. Topení uvnitU je lokální elektrické. PUístup po 
zpevnEné – betonové komunikaci až ke garáži.  
 
Prodáno 

 

Ulice: Fráni Šrámka 
ZastavEná plocha: 1Ř m2 
Číslo inzerátu: 435424 

Datum vložení:14. 1. Ň015 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
marianske-hory-/4152303708#img=1&fullscreen=false 

130 000 Kč 
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12.3 DůTůBÁZE GůRÁŽ Č. ň HULVÁKY 

Porovnávané garáže 

Ostrava - Hulváky 
Č. Popis Cena  

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž na ulici Oborného. Garáž je v osobním vlastnictví 
na pozemku mEsta. Objekt má plochou stUechu s plechovou 
krytinou. V garáži je zavedena elektUina. Vrata jsou plechová 
jednokUídlová. MHD asi 11Ň m od objektu. UvnitU garáže není, 
žádné vybavení, suchá v dobrém stavu. Vhodná rekonstrukce 
klempíUských prvků + nátEr vrat. PUístup po zpevnEné ploše až ke 
garáži. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Oborného 
ZastavEná plocha: Ň1 m2 
Číslo inzerátu: 6746 
Datum vložení:15. Ř. Ň014 
Datum prodeje: 11/2014 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hulvaky-oborneho/1300521564 

65 000 Kč 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 000 Kč 



154 

 

Tadová garáž na ul. Žákovská, Hulváky. Garáž je v dobrém 
technickém stavu se zavedenou elektUinou. Pozemek pod stavbou 
je mEsta. StUecha objektu je plochá, pokrytá plechovou krytinou. 
Garáž je cihlová, má plechová dvoukUídlá vrata. PUístup k objektu 
je po zpevnEné komunikaci. PUed garáží je travnatá plocha. V 
blízkosti je MHD Ěcca 1Ř7 mě. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Žákovského 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 6072 
Datum vložení: 6. 10. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hulvaky-zakovska/4169261660 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná Uadová garáž se zavedenou elektUinou, stojící na obecním 
pozemku. Garáž se nachází na ul. Žákovská v části 
Hulváky. StUecha garáže je plochá s plechovou krytinou. Garáž je 
cihlová v dobrém technickém stavu. Vhodná oprava klempíUských 
prvků. Má jednokUídlá výklopná plechová vrata. V blízkosti je 
MHD Ěcca 1Ř7mě. PUístup po zpevnEné komunikaci. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Žákovského 
ZastavEná plocha: ŇŇ m2 
Číslo inzerátu: 9642 
Datum vložení:ŇŘ. ř. Ň014 
Datum prodeje: 11/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hulvaky-zakovska/669970524 

69 000 Kč 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná, Uadová garáž o výmEUe 1ř m2. Garáž má zavedenou 
elektUinu. StUecha je rovná s plechovou krytinou a klempíUskými 
prvky. Plechová dvoukUídlá vrata jsou nová. Součástí garáže jsou 
také dUevEné police. PUíjezd po zpevnEné komunikaci. MHD je 
vzdálené cca Ň14 m. Počet podlaží je 1/1.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Oborného 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 427513 
Datum vložení:14. 11. Ň014 
Datum prodeje: 12/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hulvaky-/2535993436#img=1&fullscreen=false 

45 000 Kč 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná, Uadová garáž se zavedenou elektUinou na pozemku mEsta. 
Vrata jsou jednokUídlá plechová. StUecha garáže je plochá 
s plechovou krytinou. Garáž má vEtrací otvory. MHD je vzdálené 
do 150m. PUíjezd po zpevnEné komunikaci až ke garáží. Počet 
podlaží 1/1. Garáž je v dobrém technickém stavu. V okolí se 
nachází zástavba rodinných domů.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Oborného 

55 000 Kč 
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ZastavEná plocha: ŇŇ m2 
Číslo inzerátu: 10525 
Datum vložení: 10. 11. Ň014 
Datum prodeje: 1/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hulvaky-oborneho/2806591580#img=2&fullscreen=false 
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12.4 DůTůBÁZE GůRÁŽ Č. 4 MůRTINOV 

Porovnávané garáže 

Ostrava - Martinov 
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž o výmEUe Ň0 m2 na ul. K Turkovu v OstravE - 
MartinovE. Garáž je v osobním vlastnictví spolu s pozemkem. Je 
umístEna v uzamykatelném areálu Uadových garáží. Samostatné 
elektrické hodiny, ocelová dvoukUídlá vrata s bezpečnostními 
zámky. PUístup po obecní asfaltové komunikaci až ke garáži. Garáž 
je ve výborném stavu. Nachází se v klidné části obce. Blíže 
k centru. MHD vzdáleno cca ň5Řm. 
  
Prodáno 
 
Ulice: Martinovská 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 270050 
Datum vložení:Ň1. 7. 2014 
Datum prodeje: 12/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
martinov-k-turkovu/4034216540 

120 000 Kč 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 000 Kč 
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Jednopodlažní Uadová garáž s boxem pro jedno vozidlo. Stavba je 
založena na betonových základech. Svislé konstrukce jsou zdEné z 
cihel v tl. do ň0 cm. Strop je tvoUen prefabrikovanými 
železobetonovými panely, které jsou podepUené válcovými I 
profily. Stropní panely současnE tvoUí konstrukci stUechy. StUecha 
je pultová s mírným sklonem, krytá asfaltovými pásy ĚIPAě. 
KlempíUské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. VnEjší 
omítky jsou ze stUíkaného bUízolitu, vnitUní omítky jsou vápenné 
hladké. Podlaha garáže je betonová. Vrata garáže jsou plechová. 
Okno je ze sklobetonových tvárnic Ěluxferyě. Garáž je napojena 
pouze na elektrickou síť. Garáž byla postavena odhadem v 70. 
letech Ň0. století a nachází se v průmErném stavebnE-technickém 
stavu. Stavba je situována na pozemku parc. č. Ň4ŇŇ/1Ň4 ve 
vlastnictví Statutárního mEsta Ostravy, ve správE MEstského 
obvodu Martinov. 
 
Prodáno 
 
Ulice: K Turkovu 
ZastavEná plocha: 16 m2 
Číslo inzerátu: A14-001469 

Datum vložení:ŇŇ. 1. Ň015 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
martinov-k-turkovu/4216070236#img=1&fullscreen=false 
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12.5 DůTůBÁZE GůRÁŽ Č. 5 MORůVSKÁ OSTRůVů 

Porovnávané garáže 

Ostrava – Moravská Ostrava  
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v osobním vlastnictví, na ul. Spodní v OstravE, stojící 
na pozemku mEsta. Stavba je z cihlové konstrukce. Objekt má 
plochou stUechu s plechovou krytinou a klempíUskými prvky. Garáž 
je ve velmi pEkném stavu, nové omítky, stropy a novE vymalováno. 
Nachází se v blízkosti centra obce. Garáž má zelená dvoukUídlá 
plechová vrata bez koroze. Garáž má zavedenou elektroinstalaci. 
Vjezd do garáže je zpevnEn betonovým povrchem. Plocha pUed 
garáží je zpevnEná štErkem. Areál garáží je pUístupný po asfaltové 
komunikaci. V blízkosti je MHD Ěcca 74 mě a nEkolik výrobních 
podniků a také nákladní vlakové nádraží.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Spodní 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 98/3121 
Datum vložení:ň0. 10. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
moravska-ostrava-/2696331356#img=0&fullscreen=false 

85 000 Kč 



160 

 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová zdEná garáž z cihel v osobním vlastnictví, stojící na 
pozemku mEsta. Garáž je po úplné rekonstrukci, nová stUecha 
s plechovou krytinou, vápenná omítka, elektUina, vstupní plechová 
dvoukUídlá vrata uzamykatelná na Ň zámky. Výhodná lokalita 
blízko dálnice a centra. Garáž má vlastní elektrické hodiny. V 
blízkosti je nákladní vlakové nádraží a MHD Ěcca Ř4 mě. PUed 
garáží je nezpevnEná plocha – upravená štErkem. V okolí jsou spíše 
výrobní podniky. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Spodní 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 419284 
Datum vložení: Ň9. 9. 2014 
Datum prodeje: 3/2015 
Datum snížení ceny: 10/Ň014 
Původní cena: 60 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
moravska-ostrava-spodni/2371469404 

4ř 000 Kč 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž z cihel i s pozemkem jsou v perfektním stavu na ul. 
Zelená. Tato garáž se nachází v UadE dalších garáží v klidné části 
mEsta, bez kriminality v zástavbE bytových domů. V garáži je 

90 000 Kč 
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zavedena elektUina. Garážová vrata jsou bez koroze, natUená 
kvalitní barvou, plechová dvoukUídlá a zevnitU zateplená. Tato vrata 
jsou zabezpečena dvEma visacími zámky a hlavním zámkem. 
StUecha prošla rekonstrukcí v roce Ň01Ň. Vlastnictví pozemku je 
obecní. MHD cca Ň50 m od objektu. PUístup je možný po zpevnEné 
komunikaci.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Zelená 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 396646 
Datum vložení: 7. 10. Ň014 
Datum prodeje: 10/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
moravska-ostrava-zelena/1324937308 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v Moravské OstravE na ulici Gajdošova v klidné a 
bezpečné lokalitE, v zástavbE pUevážnE bytových či rodinných 
domů. Garáž je novE natUená a vybílená. ElektUina v blízkosti - není 
zavedena až do garáže. StUecha je plochá s plechovou krytinou. 
Nová plechová vrata, dvoukUídlá s bezpečnostními zámky – bez 
koroze. Garáž je ve výborném technickém stavu. Vlastnictví 
pozemku patUí mEsta. MHD do 100 m. PUíjezd po zpevnEné 
komunikaci. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Gajdošova 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 405857 
Datum vložení: 6. 10. Ň014 
Datum prodeje: 11/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
moravska-ostrava-/103604316 

109 000 Kč 
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5. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž se nachází v klidné a žádané lokalitE na ulici 
Gajdošova v Moravské OstravE Ěza domem s pečovatelskou 
službouě. Garáž je ve velmi dobrém stavu s pUívodem elektrického 
proudu, opravena stUecha s plechovou krytinou, obvodové zdi, 
vymalováno, plechová dvoukUídlá vrata jsou zajištEna dvEma 
zámky. Garáž je v osobním vlastnictví na pozemku mEsta. PUístup 
ke garáži je po asfaltové ploše. MHD vzdálené do cca Ň00m. V 
blízkosti je bytová zástavba. Počet podlaží 1/1. Garáž je panelová.  
 
Prodáno  
 
Ulice: Gajdošova 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Datum aktualizace: 28. 4. 2015 
Číslo inzerátu: 422582 

Datum vložení:1ř. 10. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
moravska-ostrava-gajdosova/48414812#img=1&fullscreen=false 

129 000 Kč 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZdEná Uadová garáž, v osobním vlastnictví spolu s pozemkem. 
Objekt je možno pUipojit na vodu, nová stUecha s plechovou 
krytinou. Garáž je v uzamykatelném areálu. Chybí klempíUské 
konstrukce – viditelné mapy na stEnách. V garáži je prostor na 

95 000 Kč 
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menší pracovní místo či úložní místo. Lukrativní lokalita v centru 
mEsta, pUímo u sadu B. NEmcové. Garáž je bez elektroinstalace 
s dvoukUídlými plechovými vraty opatUenými zámkem. Garáž má i 
samostatné vchodové dveUe. V blízkosti je MHD. PUístup po 
nezpevnEné ploše. Objekt je jednopodlažní.  
 
Prodáno 
 
Ulice: U sadu Boženy NEmcové 
ZastavEná plocha: Ň7 m2 
Datum aktualizace: 28. 4. 2015 
Číslo inzerátu: 432252 

Datum vložení:11. 1Ň. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
moravska-ostrava-skretova/2800169052#img=1&fullscreen=false 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná Uadová garáž s pozemkem v osobním vlastnictví na ulici 
Uhelná. Garáž je na okraji areálu Uadových garáží, hned u silnice. 
Garáž je v perfektním stavu se zavedenou elektUinou. StUecha 
objektu je plochá s plechovou krytinou. Vrata jsou plechová 
dvoukUídlá opatUená zámky a bez koroze. PUístup po zpevnEné ploše 
až ke garáži. V blízkosti je MHD.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Uhelná 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 10744 

Datum vložení:11. 1Ň. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
moravska-ostrava-uhelna/575090780#img=1&fullscreen=false 

180 000 Kč 
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8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná Uadová garáž na ul. Spodní. Garáž má vrata hnEdé barvy. 
Možno pUikoupit i garáž zelené barvy. StUecha objektu je plochá 
s plechovou krytinou a klempíUskými prvky. Do garáže je zavedena 
elektUina. Vrata jsou dvoukUídlá plechová opatUená zámky. Plocha 
pUed garáží je zpevnEna štErkem. V blízkosti je MHD. Garáž je 
v dobrém technickém stavu.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Spodní 
ZastavEná plocha: 1Ř m2 
Číslo inzerátu: 101/3121 

Datum vložení:1Ř. 1Ň. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílný vlastník 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
moravska-ostrava-spodni/1651519580#img=2&fullscreen=false 

75 000 Kč 
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12.6 DATůBÁZE GůRÁŽ Č. 6 PTÍVOZ 

Porovnávané garáže 

Ostrava – PUívoz 
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová zdEná garáž z cihel s plochou stUechou s plechovou 
krytinou a klempíUskými prvky. Vrata jsou dvoukUídlá plechová s 
šesti zámky. Garáž stojí na obecním pozemku. Dobrá dostupnost, 
nachází se hned u silnice. Plocha pUed garáží je zarostlá travním 
porostem. Není zavedena voda ani elektUina. Garáž je v dobrém 
technickém stavu v centu obce. MHD je vzdálené do Ř5 m.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Muglinovská 
ZastavEná plocha: ŇŇ m2 
Číslo inzerátu: 9633 
Datum vložení:4. 10. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
privoz-muglinovska/1924132956 

15 000 Kč 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garáž v osobním vlastnictví v OstravE PUívoze o výmEUe Ňň m2 

stojící na pozemku mEsta. Garáž se nachází v Uadové výstavbE s 

19 000 Kč 
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dobrou dostupností a v blízkosti benzínové pumpy. StUecha je 
plochá s plechovou krytinou a klempíUskými prvky. Chybí 
elektroinstalace a voda, vrata jsou plechová dvoukUídlá opatUena 
zámkem. Garáž je v dobrém technickém stavu.  MHD je vzdálené 
cca 40Ř m. Garáž je jednopodlažní.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Muglinovská 
ZastavEná plocha: Ňň m2 
Číslo inzerátu: 384135 
Datum vložení:17. ř. 2014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
privoz-muglinovska/1391628380 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v OstravE - PUívoze, blízko centra. VýmEra 1ř mŇ. 
V garáži je zavedená elektUina ŇŇ0 V. Garáž je na dobUe viditelném 
místE a je ve skvElém stavu, stejnE tak stUecha i vrata. Blízko 
garáže je zastávka MHD - autobus. PUíjezd smErem od centra, 
kvalitní rovná pUíjezdová cesta, pozemek je mEsta. Cihlová 
jednopodlažní. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Hrušovská 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 395403 
Datum vložení:Ňř. 7. Ň014 
Datum prodeje: 2/2015 
Původní cena: 75 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
privoz-/108654684 

65 000 Kč 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž na začátku areálu, stojí na obecním pozemku. Roční 
nájem cca 450 Kč. Není zavedena voda ani elektUina. StUecha 
objektu je plochá s plechovou krytinou. Vrata jsou dvoukUídlá 
plechová. Podlaha garáže je betonová. Objekt je v dobrém, 
udržovaném stavu. V blízkosti je MHD. PUístup po zpevnEné 
komunikaci. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Muglinovská 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 6628 
Datum vložení:1Ň. ř. Ň014 
Datum prodeje: 10/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava--
muglinovska/3129569884 

25 000 Kč 

5. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cihlová garáž, která je ve velmi dobrém stavu, má montážní kanál 
o velikosti hloubka 1,Ř0 m a délka ň,50 m. V garáži je zavedená 
elektUina. DvoukUídlá plechová vrata. MHD je vzdálené cca Ň50 
m. Garáž je v dobrém technickém stavu. Garáž je jednopodlažní.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Hrušovská 

65 000 Kč 
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ZastavEná plocha: 16 m2 
Číslo inzerátu: 427230 
Datum vložení:1ň. 11. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
privoz-/3290968156#img=2&fullscreen=false 
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12.7 DůTůBÁZE GůRÁŽE Č. 7 NOVÁ VES 

Porovnávané garáže 

Ostrava – Nová Ves 
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tadová garáž je zateplená a má novou stUechu s plechovou 
krytinou a klempíUskými prvky. Plechová dvoukUídlá vrata jsou 
zabezpečena bezpečnostním zámkem. V garáži je zavedena 
elektUina ŇŇ0 V, vlastní elektrické hodiny a samotná stavba je ve 
velmi udržovaném stavu. Pozemek pod garáží je obecní. V 
blízkosti je MHD cca 1Ř1 m. PUed garáží je nezpevnEná plocha - 
štErk. Garáž je jednopodlažní.  
Areál stojí na okraji obce v blízkosti je rezidenční zástavba.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Bartošová 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 426957 
Datum vložení:1Ň. 11. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
nova-ves-bartosova/2503553116#img=0&fullscreen=false 

64 000 Kč 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 000 Kč 
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Tadová garáž je v osobním vlastnictví na pozemku mEsta. Nájem 
za rok 220,- za pozemek. Garáž prošla rekonstrukcí stUechy – 
krytina plechová a vnitUních omítek, zavedena elektroinstalace. 
Podhled stropu je z dUevotUísky. Vrata jsou dvoukUídlá plechová. 
Objekt je v klidné části obce. V blízkosti MHD. Garáž je 
dvoupodlažní, má 1 NP a 1 PP. PUístup je po upravené ploše – 
štErkem. Lokalita na konci obce. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Bartošová 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 398446 
Datum vložení:Ň5. 7. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
nova-ves-/613216348 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná garáž v OstravE-Nové Vsi, ul. Bartošova. Garáž je v 
osobním vlastnictví na pozemku mEsta o rozloze 1ř m2, naprosto 
suchá, s montážní jámou. Objekt má plochou stUechu s plechovou 
krytinou. V garáži je zavedena elektUina Ňň0 V. Garážová vrata 
jsou natUená kvalitní barvou a důkladnE zabezpečena - 3x fabka a 
dva visací zámky, jsou plechová dvoukUídlá. V blízkosti se nachází 
MHD. PUíjezd po nezpevnEná komunikaci - štErk.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Bartošová 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 415506 
Datum vložení:17. ř. Ň014 
Datum prodeje: 11/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
nova-ves-/1664471132 

90 000 Kč 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v osobním vlastnictví o velikosti Ň0 m2 stojící na 
pozemku mEstské části Nová ves. Garáž je suchá, čistá a má 
zateplený strop i vrata, jenž jsou dvoukUídlá plechová, chránEna 
dvEma zámky. El. energie je zavedena. Garáž je možno vytápEt 
kamny na tuhá paliva. V blízkosti je MHD. PUístup nezpevnEné 
ploše – štErk, ale vjezd do garáže je betonový. Garáž je 
jednopodlažní. Areál je na okraji obce. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Bartošová 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 347815 
Datum vložení: 7. 10. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
nova-ves-/1861903196#img=0&fullscreen=false 

69 000 Kč 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná garáž z cihel v OstravE - Nové Vsi na ulici Bartošova. Garáž 
je v bloku, má železná dvoukUídlá vrata, opatUená tUemi zámky, 
stojí na mEstském pozemku. Objekt má plochou stUechu 
s plechovou krytinou. Součástí garáže jsou dUevEné police. Roční 
nájem pozemku činí Ř00 Kč. Garáž má pUípojku elektr. energie, 
zateplený strop, novE srovnanou betonovou podlahu a stEny jsou 
vymalovány. V garáži je malý pracovní stůl a kamna, ve kterých 

75 000 Kč 
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se dá zatopit. MHD je cca Ň00 m. ENB B. PUed garáží je plocha 
upravená štErkem. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Bartošová 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 8087 
Datum vložení:Ňř. ř. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
nova-ves-bartosova/3440075612 

6. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garáž Ň0 mŇ, na ulici Bartošova, Ostrava- Nová Ves. Garáž je po 
rekonstrukci ĚstUecha, omítky, malba, vrata, petlice, okapyě. Garáž 
je v pUední části, u pUíjezdové cesty. MHD do Ň00m. PUíjezd po 
asfaltové komunikaci. Podlaha v garáži je betonová. Strop je 
dUevEný trámový. Vrata jsou dvoukUídlá plechová. Garáž se 
nachází v zástavbE garáží na obecním pozemku, v blízkosti jsou 
rodinné domy. Počet podlaží 1/1. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Bartošová 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Datum aktualizace: 27. 4. 2015 
Číslo inzerátu: Z7539 
Datum vložení: ŇŘ. 11. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
nova-ves-bartosova/160182364#img=2&fullscreen=false 

80 000 Kč 



173 

 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová zdEná garáž ve velmi dobrém stavu, stojící na pozemku 
obce v ulici Bartošova v OstravE - Nové Vsi. Garáž je suchá, vrata 
jsou dvoukUídlá plechová, částečnE zateplená a zabezpečená tUemi 
zámky. StUecha je plochá pokrytá plechovou krytinou a 
klempíUskými prvky. V garáži je zavedena el. energie. Součástí 
jsou dUevEné police. PUed garáží je zpevnEná pUíjezdová cesta. 
Možnost využití i jako sklad. MHD je vzdálené cca Ň00 m. Garáž 
se nachází na okraji obce.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Bartošová 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 023N033810 

Datum vložení: 5. 1Ň. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
nova-ves-bartosova/3112317020#img=0&fullscreen=false 

75 000 Kč 
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12.8 DůTůBÁZE GůRÁŽE Č. Ř ZÁBTEH NůD ODROU 

Porovnávané garáže 

Ostrava – ZábUeh nad Odrou 
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garáž v OstravE ZábUehu na Ul. Pavlovova. Celková výmEra 
garáže je 16 mŇ. Garáž se nachází ve velice dobrém a udržovaném 
stavu. Podlaha je betonová. Vrata garáže jsou plechová se tUemi 
fabkami. Je zde zavedená elektUina s osvEtlením. V zadní části 
garáže, pod oknem se nachází pracovní stůl s úložným prostorem. 
Vejde se zde i vEtší osobní automobil. Objekt stojí na pozemku 
mEsta. Ke garáži vede asfaltová cesta, v zimE udržována. Veškerá 
občanská vybavenost v dosahu. Garáž je cihlová. V blízkosti je 
MHD (cca 51 m).  
 
Prodáno 
 
Ulice: Pavlovova 
ZastavEná plocha: 16 m2 
Číslo inzerátu: 5432  
Datum vložení: 7. 10. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Datum snížení ceny: 1/Ň015 
Původní cena: řř 000 Kč 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
zabreh-pavlovova/1500364892 

75 000 Kč 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž na ul. Pavlovova, po celkové opravE, má novou 
stUechu s plechovou krytinou, okapy, omítky, betonovou podlahu. 
Vrata jsou jednokUídlá plechová. Do garáže je zavedena el. 
energie. Pozemek pod garáží je obecní. V blízkosti je MHD. 
PUístup po zpevnEné betonové komunikaci. Garáž je patrová. 1. 
podlaží. Velmi dobrý technický stav.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Pavlovova 
ZastavEná plocha: 16 m2 
Číslo inzerátu: 373183  
Datum vložení:5. Ř. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
zabreh-/3147341916#img=0&fullscreen=false 

70 000 Kč 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž o velikosti 1Řm2 u ul. Rudná Ostrava - ZábUeh. 
Garáž je čistá, suchá, opravená stUecha s plechovou krytinou, 
elektUina je zavedena ĚŇŇ0Vě, výklopná plechová vrata, betonový 
strop a podlaha. V blízkosti je MHD. PUístup po zpevnEné 
komunikaci. 
 
Prodáno 
 

99 000 Kč 
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Ulice: Rudná 
ZastavEná plocha: 1Ř m2 
Číslo inzerátu: 0820 
Datum vložení:ř. ř. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava--
rudna/1063497820#img=0&fullscreen=false 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v osobním vlastnictví na pozemku mEsta na ul. 
Pavlovova, poblíž zastávky - ZábUeh vodárna. Garáž je suchá, 
vyklizená, vymalována, dobUe zabezpečená, včetnE pUíslušenství. 
Elektroinstalace v dobrém stavu, velkou pUedností je podlahový 
montážní kanál pro kutily s auty. Výborná dostupnost od MHD. 
Plocha pUed garáží je zpevnEná. Nájem ročnE Ř50 Kč. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Pavlovova 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 414123 
Datum vložení:1. ř. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
zabreh-/1538052188#img=0&fullscreen=false 

119 000 Kč 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 000 Kč 
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Garáž v bezpečné lokalitE Ostrava ZábUeh o rozloze 1ř m2. Garáž 
je v osobním vlastnictví na pozemku mEsta v Uadové zástavbE. Je 
čistá, suchá, s betonovou podlahou. StUecha je plochá s plechovou 
krytinou a klempíUskými prvky. Funkční rozvody elektrické 
energie pUivedeny, ale bez elektrických hodin. Vrata dvoukUídlá 
plechová jsou jištEna vnitUními bezpečnostními závorami. MHD 
je v blízkosti objektu. PUístup po zpevnEné cestE, plocha pUed 
garáží je zarostlá travním porostem.  
 
Prodáno 
 

Ulice: Pavlovova 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 414123 
Datum vložení:1Ř. Ř. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
zabreh-/2233135196#img=0&fullscreen=false 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná garáž v osobním vlastnictví na pozemku mEsta se 
zavedenou elektroinstalací v OstravE ZábUehu, na ulici Pavlovova 
o výmEUe Ň0 m2. Plochá stUecha s plechovou krytinou. Garáž je 
suchá, udržovaná. Vrata jsou jednokUídlá plechová. V blízkosti je 
MHD. PUístup po zpevnEné asfaltové komunikaci. Plocha pUed 
garáží je betonová. Garáž je jednopodlažní.  
  
Prodáno 
 
Ulice: Pavlovova 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 386225  
Datum vložení:Ňř. Ř. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
zabreh-/3656814684#img=0&fullscreen=false 

95 000 Kč 
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7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Družstevní garáž v OstravE - ZábUehu na ulici Pavlovova, ve zdEné 
patrové stavbE. Areál stojí na pozemku mEsta. Garáž je umístEná 
v 1. patUe a má vlastní plechová dvoukUídlá vrata. Garáž je krajní 
a má i okno. V garáži je zavedena elektUina. V blízkosti je MHD. 
PUístup po zpevnEné komunikaci. 1. podlaží z celkových Ň.  
  
Prodáno 
 
Ulice: Pavlovova 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 310950 
Datum vložení:ŇŇ. 10. Ň014 
Datum prodeje: 11/2014 
Datum snížení ceny:10/Ň014 a 11/Ň014 
Původní cena: ř5 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
zabreh-/705282908#img=3&fullscreen=false 

69 000 Kč 

8. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garáž po rekonstrukci o podlahové ploše 17 m2 na ulici Rudná Ěza 
čerpací stanicí Agip). Jedná se o suchou a čistou garáž napojenou 
na elektUinu v osobním vlastnictví na pozemku mEsta. V garáži je 
nová betonová podlaha, novE vymalováno. O zabezpečení se 
starají nová ocelová vrata Ěplech o tl. Ň mmě s 5-ti zámky. Dobrá 
dopravní dostupnost MHD i autem. PUístup po zpevnEné ploše. 
Garáž je ve výborném technickém stavu. Typ patrový.  

124 000 Kč 
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Prodáno 
 
Ulice: Pavlovova 
ZastavEná plocha: 17 m2 
Číslo inzerátu: 201411344 
Datum vložení: ŇŘ. 11. Ň014 
Datum prodeje: 5/2015 
Datum snížení ceny: 1/Ň015 
Původní cena: 1Ň5 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava--
rudna/472170588#img=2&fullscreen=false 
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12.9 DůTůBÁZE GůRÁŽE Č. ř HRůB¥VKů 

Porovnávané garáže 

Ostrava - Hrab]vka 
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v osobním vlastnictví na pozemku mEsta Ostravy na 
ul. Plavecká, poblíž zastávky - Hrabůvka kostel. StUecha objektu 
je plochá s plechovou krytinou. Garáž je suchá, vyklizená, 
vymalována, novE udElaná stUecha, dobUe zabezpečená, včetnE 
pUíslušenství. Vrata jsou dvoukUídlá plechová. Elektroinstalace v 
mEdi v dobrém stavu. Výborná dostupnost k MHD. Garáž se 
nachází v zastavEné oblasti - sídlištE. Voda je dostupná z 
dálkového vodovodu. PUístup po zpevnEné komunikaci.  
 
Prodáno 

 

Ulice: Plavecká 
ZastavEná plocha: Ň5 m2 
Datum aktualizace: 31. 10. 2015 
Číslo inzerátu: 420975 
Datum vložení: ř. 10. Ň014 
Datum prodeje: 10/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
zabreh-pavlovova/2386411612 

120 000 Kč 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž Ň0m2 ve výborném stavu, Ostrava- Plavecká. Garáž 
je novE vymalována, nová stUecha s plechovou krytinou, daO z 
pozemku 500 Kč/rok, daO z nemovitosti ň00 Kč/rok. ElektUina a 
voda 200,-kč/rok. Garáž je napojena na el. energii a vodu. Nachází 
se v klidné části obce. PUíjezd ke garáži po asfaltové komunikaci. 
MHD vzdálené cca ň10 m.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Plavecká 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
DČíslo inzerátu: Z7464 
Datum vložení: Ňř. ř. Ň014 
Datum prodeje: 12/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hrabuvka-plavecka/2062733404 

160 000 Kč 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná Uadová garáž v osobním vlastnictví na ul.Plavecká stojící na 
obecním pozemku. Okolo je panelová zástavba. Garáž má 
dvoukUídlá kovová vrata, je suchá a elektUina je pUivedena. 
PUíjezdová cesta asfaltová až ke garáží. K využití je společný 
hydrant na mytí a jiné potUeby. Garáž je cihlová. V blízkosti MHD. 
Garáž je jednopodlažní. Rok rekonstrukce Ň01ň. 
 
Prodáno 

 

150 000 Kč 
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Ulice: Plavecká 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 404433 
Datum vložení: 1Ř. ř. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hrabuvka-plavecka/1939398748#img=0&fullscreen=false 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž s elektUinou. Plochá stUecha s plechovou krytinou, 
nové omítky. DUevEná dvoukUídlá vrata. V blízkostí zastávka 
MHD a vlakové nádraží. Velmi dobrá dostupnost do centra. Garáž 
stojí na obecním pozemku. Cihlová v klidné části obce. 
 
Prodáno 
 

Ulice: Moravská 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 9614 
Datum vložení:Ň4. ř. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
hrabuvka-moravska/3855151196 

99 000 Kč 
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12.10 DůTůBÁZE GůRÁŽE Č. 10 PORUBů 

Porovnávané garáže 

Ostrava - Poruba 
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garáž v OstravE v PorubE na ul. K MyslivnE. Garáž má Ňň m2, je 
to žádaná lokalita. PUístup k areálu je po asfaltové cestE, která je v 
zimE udržovaná. Garáž stojí na frekventované ulici, v dosahu je 
MHD bus č. ň7,5Ř zastávka K MyslivnE. Vjezd do garáže je 
betonový. Vrata jsou ocelová se čtyUmi zámky a pojistkou vrat 
proti zavUení Ěvrata jsou zateplená polystyrenemě. Plochá stUecha 
s plechovou krytinou je v dobrém stavu. Garáž je suchá a má 
betonové "podstavce" na výmEnu oleje. Elektroinstalace je 
zavedena - zásuvka a vypínače, -svEtla. Garáž má vEtrací otvory. 
Garáž i pozemek je v osobním vlastnictví. 
 
Prodáno 
 
Ulice: K MyslivnE 
ZastavEná plocha: Ňň m2 
Číslo inzerátu: 10511Ř114Ř 
Datum vložení: Ň7. 10. Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Datum snížení ceny: 1/Ň015 
Původní cena: 110 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
poruba-k-myslivne/1051181148#img=0&fullscreen=false 

99 000 Kč 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová zdEná garáž v OstravE PorubE na ulici Lvovská o výmEUe 
17m2. Garáž má betonovou podlahu, opravenou stUechu 
s plechovou krytinou a zavedenou elektUinu. DUevEná dvoukUídlá 
vrata jsou zabezpečená tUemi zámky. Garáž je ve výborném stavu, 
v osobním vlastnictví. Pozemek pod garáží je v nájmu od 
mEstského úUadu za 1000 Kč ročnE. PUístup je po asfaltové 
komunikace. V blízkosti je MHD. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Lvovská 
ZastavEná plocha: 17 m2 
Číslo inzerátu: Ř0610 
Datum vložení: ř. ř. Ň014 
Datum prodeje: 10/2015 
Datum snížení ceny: 10/Ň014 
Původní cena: 145 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
poruba-lvovska/3767521372 

135 000 Kč 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garáž v Uadové zástavbE na ulici Lvovská v OstravE-PorubE. 
Objekt má plochou stUechu s plechovou krytinou. Vrata jsou 
dUevEná dvoukUídlá. V garáži je zavedena elektUina. Bezpečné a 
velmi lukrativní místo. Vjezd pUed garáží je zarostlý travním 
porostem. PUístup k areálu je po asfaltové komunikaci. Garáž se 

132 000 Kč 
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nachází v zastavEné oblasti sídlišť. V blízkosti je MHD. PUístup po 
betonové cestE. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Lvovská 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 100ř6 
Datum vložení: Ňř. ř. Ň014 
Datum prodeje: 10/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
poruba-lvovska/2199900252 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garáž v osobním vlastnictví stejnE tak jako pozemek. Nachází se 
v klidné a bezpečné lokalitE OstravE - PorubE. StUecha je plochá 
s plechovou krytinou. Garáž má zavedenou elektroinstalaci. Vrata 
jsou dvoukUídlá plechová - posprejované. MHD je vzdálené ŇŘŇ 
m. PUístup je možný po prašné komunikaci. Vjezd je zpevnEný. 
Dobrý technický stav.  
 
Prodáno 
 
Ulice: K MyslivnE 
ZastavEná plocha: ŇŇ m2 
Číslo inzerátu: ňŘ766ň 
Datum vložení:10. 11. Ň014 
Datum prodeje: 12/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
poruba-/764711004#img=0&fullscreen=false 

105 000 Kč 
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5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná Uadová garáž v areálu garáží na ulici Polská. Vrata garáže 
jsou plechová dvoukUídlá. Plochá stUecha s plechovou krytinou. 
Podlaha je betonová. V garáži je zavedena elektroinstalace. Jedná 
se o pUízemní objekt v dobrém technickém stavu. PUístup po 
asfaltové komunikaci. Stavba je v osobním vlastnictví, ale 
pozemek je mEsta. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Polská 
ZastavEná plocha: Ň1 m2 
Číslo inzerátu: řŘň/Ň706 
Datum vložení: Ň4. Ň. Ň015 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
poruba-polska/2795970652#img=2&fullscreen=false 

140 000 Kč 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová panelová garáž je v osobním vlastnictví, na pozemku 
mEsta. Plochá stUecha s plechovou krytinou je ň roky nová, ale 
chybí klempíUské konstrukce. Vrata jsou dvoukUídlá plechová 
natUená, zateplená. V garáži je instalována elektroinstalace. Garáž 
je pUízemní a pUístupná po asfaltové komunikaci. Vjezd do garáže 
je betonový.  
 
Prodáno 

170 000 Kč 
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Ulice: Lvovská 
ZastavEná plocha: 1Ř m2 
Číslo inzerátu: 155-N01536 

Datum vložení: Ň5. Ň. Ň015 
Datum prodeje: 4/2015 
Datum snížení ceny: Ň/Ň015 
Původní cena: Ň10 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
poruba-lvovska/2873237596#img=0&fullscreen=false 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v osobním vlastnictví stojící na pozemku mEsta je 
vybavena zavedenou el. energií ŇŇ0V ĚsvEtla + zásuvky,ě. Garáž 
je novE vymalována s opravenou betonovou podlahou + novou 
stUechou s plechovou krytinou + a novE natUená dUevEná 
dvoukUídlá vrata. Plechové klempíUské konstrukce. Hned vedle 
garáží se nachází veUejná komunikace.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Slavíkova 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 10804 

Datum vložení: 1ř. 1. Ň015 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
poruba-slavikova/3316523100#img=0&fullscreen=false 

140 000 Kč 
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12.11 DůTůBůZÁ GůRÁŽE Č. 11 RůDVůNICE 

Porovnávané garáže 

Ostrava – Radvanice  
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová patrová garáž o výmEUe Ň1 m2 – konstrukce je panelová. 
Garáž se nachází v areálu poschoďových garáží v OstravE-
Radvanicích na ul. Čapkova a je pUízemní. Garáž je suchá, dá se 
využit jako dílna nebo skladový prostor. Vrata jsou plechová 
dvoukUídlá. Elektrická energie zavedena. PUíjezd po obecní 
komunikaci, plocha pUed garáží není zpevnEna – travní porost. 
Pozemek pod garáží je ve vlastnictví obce. V blízkosti je MHD. 
Garáž je v dobrém technickém stavu.  
 
Neprodáno 
 
Ulice: Čapkova 
ZastavEná plocha: Ň1 m2 
Datum vložení: ř. 4. Ň015 
Číslo inzerátu: ň6777Ň 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
radvanice-capkova/4253003868 

42 000 Kč 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáže o výmEUe Ň1 m2 v osobním vlastnictví stojící na 
pozemku mEsta. Garáž má pUípojku elektUiny, vrata jsou plechová 

60 000 Kč 
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dvoukUídlá. Pouze pro jeden osobní automobil. Pozemek v nájmu 
za poplatek 800,-Kč/rok. Stavba je v klidné části obce. V blízkosti 
je MHD. PUístup po zpevnEné asfaltové cestE – garáž je hned u 
pUíjezdové cesty. Objekt je v dobrém technickém stavu.   
 
Neprodáno 
 
Ulice: PastrOákova 
ZastavEná plocha: Ň1 m2 
Datum vložení: 1Ň. ň. Ň015 
Číslo inzerátu: 1ř6665 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
radvanice-/2116014940 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž o velikosti Ň0m2, vhodná i jako dílna, výborná 
dostupnost jen kousek od centra mEsta. Plochá stUecha s plechovou 
krytinou, chybí klempíUské konstrukce. Garáž je viditelnE mokrá 
– porostlá mechem. Podlaha je betonová. ElektUina ŇŇ0V je 
zavedena až do garáže. Garáž je dobrém stavu, ocelová dvoukUídlá 
zpevnEná vrata. Garáž stojí na obecním pozemku. V blízkosti je 
MHD. PUístup po asfaltové komunikaci. Garáž je jednopodlažní. 
 
Neprodáno 
 
Ulice: PastrOákova 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Datum vložení: Ň1. 5. Ň015 
Číslo inzerátu: ŇřŇ7ř0 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
radvanice-pastrnakova/2578117468 

70 000 Kč 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krajní Uadová garáž v blízkosti bistra na ul. Lihovarská. Garáž stojí 
na pozemku v osobním vlastnictví. Vrata jsou jednokUídlá 
plechová. Garáž je zanedbaná a potUebuje rekonstrukci. Do garáže 
je pUivedena elektUina. Stav objektu je špatný. Plocha pUed garáží 
je porostlá travním porostem. 
 
Neprodáno 
 
Ulice: Lihovarská 
ZastavEná plocha: Ň1 m2 
Datum vložení: ŇŇ. ň. Ň015 
Číslo inzerátu: 57ŘŘ 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava--
lihovarska/3158999644 

19 000 Kč 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná Uadová garáž. StUecha garáže je z pozinkovaného plechu 
posíleného asfaltovou krytinou. Stavba vypadá mokUe. Vrata 
plechová dvoukUídlá jsou jištEná dvEma zámky a bez koroze. 
Garáž má zavedenou el. energii. V Hlízkosti je MHD. StavHa je 
přízeﾏﾐí. Garáž stojí ﾐa pozeﾏku oHIe. 
 
Neprodáno 
 
Ulice: Na Hrázkách 

40 000 Kč 
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ZastavEná plocha: Ň4 m2 
Datum vložení: 1Ň. 5. Ň015 
Číslo inzerátu: 441403 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
radvanice-na-hrazkach/421863516#img=1&fullscreen=false 
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12.12 DůTůBÁZE GůRÁŽE Č. 1Ň KUNČIČKY 

Porovnávané garáže 

Ostrava – Kunčičky 
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová zdEná garáž v osobním vlastnictví, stojící na pozemku 
mEsta o výmEUe Ňň m². Garáž je v dobrém stavu, pUístup po obecní 
asfaltové cestE. StUecha je plochá, s plechovou krytinou. Vjezd do 
garáže je betonový – částečnE zarostlý travním porostem. Garáž je 
napojena na elektUinu ŇŇ0 V. Celý objekt je stUežen kamerovým 
systémem. DvoukUídlá plechová vrata. V blízkosti je MHD. Garáž 
je jednopodlažní.  
 
Neprodáno 
 
Ulice: Výhradní 
ZastavEná plocha: 23 m2 
Datum vložení: ŇŘ. Ň. Ň015 
Číslo inzerátu: ň4714ň 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
kuncicky-/1299931996 

34 000 Kč 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová, zdEná garáž o výmEUe Ňň m² v OstravE - Kunčičkách. 
Garáž je v osobním vlastnictví, stojící na pozemku mEsta. Plochá 
stUecha s plechovou krytinou. Velmi dobrý stav – bezpečnostní 

34 000 Kč 
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plechová vrata, zavedená elektUina ŇŇ0 V. Garáže jsou snímány 
kamerovým systémem. V blízkosti je MHD. PUístup po zpevnEné 
ploše. Plocha pUed garáží je nezpevnEná, zarostlá travou. 
 
Neprodáno 
 
Ulice: Výhradní 
ZastavEná plocha: Ňň m2 
Datum vložení: ŇŘ. ň. Ň015 
Číslo inzerátu: ň471ŇŘ 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
kuncicky-/2297721692 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová zdEná, prostorná garáž o výmEUe Ň4 m2 v klidné lokalitE 
Ostravy - Kunčiček. Garáž je na okraji Uady hned vedle 
komunikace a je v dobrém stavu, postavená z panelů, má 
hliníkovou stUechu a plechová dvoukUídlá vrata. V garáži je 
zaveden elektrický proud ŇŇ0 V a je postavená na obecním 
pozemku.  V blízkosti je MHD. PUístup po zpevnEné ploše.  
 
Neprodáno 
 
Ulice: Výhradní 
ZastavEná plocha: Ňň m2 
Datum vložení: ŇŘ. 11. Ň014 
Číslo inzerátu: ň106Ň7 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
kuncicky-/568377436#img=0&fullscreen=false 

64 000 Kč 
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12.13 DůTůBÁZE GůRÁŽE Č. 1ň MUGLINOV 

Porovnávané garáže 

Ostrava – Muglinov 
Č.  Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v osobním vlastnictví v OstravE - MuglinovE na ulici 
BetonáUské, stojí na pozemku mEsta. Garáž má výmEru Ňň m². 
StUecha objektu je plochá s plechovou krytinou a klempíUskými 
prvky. El. energie je zavedena. Vrata jsou plechová dvoukUídlá. 
Strop je dUevEný. Udržované a bezpečné místo, v blízkosti 
zastávky MHD. Ve velmi dobrém stavu. PUíjezd po zpevnEné 
asfaltové komunikaci.  
Areál garáží se nachází mezi průmyslovými objekty.  
 
Prodáno 
 
Ulice: BetonáUská 
ZastavEná plocha: Ňň m2 
Číslo inzerátu: GRD3613/14:1674908 
Datum vložení: 1. ř. Ň014 
Datum prodeje: 1/2015 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
muglinov-betonarska/2964377692 

25 000 Kč 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 000 Kč 
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Tadová garáž o celkové ploše ŇŇ m2. ZdEná garáž s rovnou 
stUechou a plechovými prvky, plechová dvoukUídlá vrata. StUešní 
krytina IPA. Elektroinstalace je zavedena. Garáž je v osobním 
vlastnictví, pozemek pod garáží je vlastnictví Statutárního mEsta 
Ostravy. PUíjezd po asfaltové komunikaci. V blízkosti je MHD. 
Garáž je jednopodlažní. Objekt je v průmyslové oblasti.  
 
Neprodáno 
 
Ulice: BetonáUská 
ZastavEná plocha: ŇŇ m2 
Číslo inzerátu: 1779a4798 
Datum vložení: Ňř. ř. Ň014 
Datum snížení ceny: ň/Ň015 
Původní cena: 50 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
muglinov-betonarska/1672405084 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž ve velmi dobrém technickém stavu. Garáž je 
v osobním vlastnictví, ale stojí na pozemku mEsta. Součástí 
vybavení garáže jsou dUevEné regály. StUecha objektu je plochá 
s plechovou krytinou. Vrata jsou dvoukUídlá plechová se zámky – 
viditelná koroze. V garáži je zavedena el. energie Ňň0V. 
V blízkosti je MHD a průmyslové podniky. Garáž je hned vedle 
místní komunikace. Vjezd do garáže není zpevnEn – travnatá 
plocha.  
 
Neprodáno 
 
Ulice: BetonáUská 
ZastavEná plocha: Ň4 m2 
Datum vložení: 16. 4. Ň015 
Číslo inzerátu: 366367 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
muglinov-/3441012828#img=0&fullscreen=false 

38 000 Kč 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž na ulici BetonáUská. Garáž má novou rovnou stUechu 
s plechovou krytinou – pUed rokem. Vrata jsou dvoukUídlá 
plechová, opatUená bezpečnostním zámkem. Garáž je v dobrém 
stavu. ElektUina je zavedena. PUed garáží je nezpevnEná plocha – 
písčitá. Průmyslová oblast. Hned u garáží je zastávka trolejbusů. 
Výborná dostupnost do centra.  
 
Neprodáno 
 
Ulice: BetonáUská 
ZastavEná plocha: Ň4 m2 
Datum vložení: 22. 3. 2015 
Číslo inzerátu: 7203 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
muglinov-betonarska/1550091100#img=0&fullscreen=false 

50 000 Kč 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová zdEná garáž v blízkosti průmyslových podniků. Garáž je 
v osobním vlastnictví na obecním pozemku. Objekt má plochou 
stUechu s plechovou krytinou. DUevEný trámový strop 
v zanedbaném stavu – nutná oprava popU. nátEr. V garáží jsou 
police a stůl – špatný stav. Vrata jsou plechová dvoukUídlá – 
oprýskaná. Zanedbaný stav. Zavedená elektroinstalace. PUed 
garáží je nezpevnEná plocha – travnatá.  
 

34 000 Kč 
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Neprodáno 
 
Ulice: Komerční 
ZastavEná plocha: ŇŇ m2 
Datum vložení: 9. 4. 2015 
Číslo inzerátu: 8448 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
muglinov-komercni/1099977564#img=0&fullscreen=false 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž ve výborném stavu. Nová betonová podlaha. 
StUecha plochá s plechovou krytinou a klempíUskými prvky. 
V garáži jsou kamna, která značnE zabírají prostor v garáži. Vrata 
jsou novE natUená, plechová dvoukUídlá. Zvýšená bezpečnost tUemi 
zámky. Garáž stojí na obecním pozemku. 
 
Neprodáno 
 
Ulice: Komerční 
ZastavEná plocha: 23 m2 
Datum vložení: 13. 5. 2015 
Číslo inzerátu: 9393 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
slezska-ostrava-komercni/3842736220#img=0&fullscreen=false 

25 000 Kč 
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12.14 DůTůBÁZE GůRÁŽE Č. 14 SLEZSKÁ OSTRůVů 

Porovnávané garáže 

Ostrava – Slezská Ostrava 
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garáž v Uadové zástavbE garáží v Slezské OstravE na ul. Občanská. 
Garáž je suchá, čistá. StUecha objektu je plochá s plechovou 
krytinou a klempíUskými prvky. Vrata jsou plechová dvoukUídlá – 
viditelná koroze. Elektrická energie je zavedena do objektu. 
Výhodné místo blízkosti Hotelu Best a čerpací benzínové stanice 
Shell. Dobrá dostupnost MHD. PUíjezd po asfaltové neupravené 
komunikaci.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Občanská 
ZastavEná plocha: Ňň m2 
Číslo inzerátu: 01091 
Datum vložení: 1. 10. Ň014 
Datum prodeje:1/2015 
Datum snížení ceny: 10/Ň014 
Původní cena: ň5 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
muglinov-betonarska/2964377692 

32 000 Kč 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 000 Kč 
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ZdEná garáž v osobním vlastnictví na pozemku mEsta se 
zavedenou elektroinstalací. Garáž se nachází ve Slezské OstravE 
na ulici Pod Výtahem a je o celkové rozloze Ň4 m2. StUecha je 
plochá s plechovou krytinou, bez klempíUských prvků. Vrata jsou 
plechová dvoukUídlá. Garáž je suchá, udržovaná. Vlastnictví 
obecní. V blízkosti je MHD. PUed garáží je nezpevnEná plocha.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Pod Výtahem 
ZastavEná plocha: Ň4 m2 
Číslo inzerátu: 396587 
Datum vložení: ň1. Ř. Ň014 
Datum prodeje:12/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
slezska-ostrava-/2852122716 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v osobním vlastnictví o výmEUe Ň0 m2 na obecním 
pozemku. Garáž je v dobrém stavu, zabezpečená ň zámky, 
zateplená plechová dvoukUídlá vrata. Bez el. energie, ale možnost 
zavedení elektrického proudu s vlastním elektromErem. PUíjezd je 
po zpevnEné obecní cestE. Vjezd do garáže je nezpevnEná plocha. 
Nájem činí cca Ň00 Kč/rok. Výborná dostupnost MHD z centra 
Ostravy. Garáž je jednopodlažní. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Na Burni 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 396587 
Datum vložení: Ňř. ř. Ň014 
Datum prodeje:5/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
slezska-ostrava-/40140892 

35 000 Kč 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná Uadová garáž v osobním vlastnictví o výmEUe Ň1 m2 na 
obecním pozemku ve Slezské OstravE. Garáž je zcela vyklizená, 
suchá a naprosto čistá, pUívod el. energie ŇŇ0 i ňŘ0 V, roční nájem 
za pozemek obci činí Ň10 Kč. Plochá stUecha s plechovou krytinou. 
Vrata dvoukUídlá plechová. Objekt je ve velmi dobrém stavu. V 
blízkosti je MHD. PUístup po asfaltové komunikaci. Plocha pUed 
garáží je nezpevnEná.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Na Burni 
ZastavEná plocha: Ň1 m2 
Číslo inzerátu: 3965375 
Datum vložení: 6. 10. Ň014 
Datum prodeje:12/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
slezska-ostrava-/1978942300 

60 000 Kč 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná Uadová garáž o výmEUe ŇŇ m2 ve Slezské OstravE na ulici 
Na Burni. V garáži je lehce vlhký kout. Plochá stUecha s plechovou 
krytinou. Železné dvoukUídlé dveUe, elektUina zavedena. Roční 
nájem ŇŇ00,-Kč za pozemek. V dobrém technickém stavu. V 
blízkosti je MHD. PUístup po zpevnEné komunikaci. Vjezd do 
garáže je nezpevnEná plocha. 
 
Prodáno 

30 000 Kč 
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Ulice: Na Burni 
ZastavEná plocha: ŇŇ m2 
Číslo inzerátu: 394356 
Datum vložení: ŇŘ. 7. Ň014 
Datum prodeje:10/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
slezska-ostrava-na-burni/3384115292 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž o rozloze Ňň m2 ve velmi dobrém stavu. Plochá 
stUecha s plechovou krytinou. Vrata jsou plechová dvoukUídlá. 
Elektrický proud zapojen, dobrý pUístup po obecní komunikaci. 
VyklápEcí vrata opatUena bezpečnostním zámkem. Garáž stojí na 
obecním pozemku.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Občanská 
ZastavEná plocha: Ňň m2 
Číslo inzerátu: 220269 
Datum vložení: 1ň. ř. Ň014 
Datum prodeje:10/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
slezska-ostrava-/1873965916 

48 000 Kč 
 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 000 Kč 
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ZdEná garáž v osobním vlastnictví se zavedenou funkční 
elektroinstalací v bezpečné lokalitE Slezská Ostrava o výmEUe Ň1 
m2. Garáž je suchá, udržovaná, v dobrém technickém stavu. Ihned 
volná. Cca ň50 metru od zastávky MHD Hranečník. Cihlová.  
PUístup po nezpevnEné cestE. Garáž je jednopodlažní.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Na Burni 
ZastavEná plocha: 22 m2 
Číslo inzerátu: 382811 
Datum vložení: Ň7. Ř. Ň014 
Datum prodeje: 5/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílní vlastníci 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
slezska-ostrava-/2667417692 
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12.15 DůTůBÁZE GůRÁŽE Č. 15 TTEBOVICE 

Porovnávané garáže 

Ostrava - TUebovice 
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tadová garáž v osobním vlastnictví spolu s pozemkem o výmEUe 
19m2 v OstravE TUebovicích, ul. 5. kvEtna. Garáž se nachází v 
objektu patrových garáží Ěhorní částě a je zde zavedena elektUina. 
Plochá stUecha s plechovou krytinou. Vrata jsou plechová 
dvoukUídlá s bezpečnostními zámky. Garáž má odvEtrávací otvory. 
V blízkosti je MHD. 
 
Prodáno 
 
Ulice: 5. kvEtna 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 438091868 
Datum vložení: 14. 10. Ň0144 
Datum snížení ceny: 10/Ň014 
Datum prodeje: 11/2014 
Původní cena: 1ň0 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
trebovice-/438091868 

125 000 Kč 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 000 Kč 
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Tadová garáž v OstravE - TUebovicích. Garáž je v osobním 
vlastnictví a to včetnE pozemku. V garáži je zavedena elektUina, 
svEtlo a zásuvka na Ňň0 V i tekoucí voda. Plochá stUecha 
s plechovou krytinou a plechovými dvoukUídlými vraty. Garáž se 
nachází v bloku dalších garáží. Výhodou je klidná a bezproblémová 
lokalita.  V blízkosti je MHD. Garáž je jednopodlažní.  
 
Prodáno 
 
Ulice: 5. kvEtna 
ZastavEná plocha: Ň4 m2 
Číslo inzerátu: 420172 
Datum vložení: 7. 10. Ň0144 
Datum snížení ceny: 11/Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Původní cena: 1Ň5 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
trebovice-/1310638172 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garáž v katastru obce TUebovice, Ostrava. Garáž je docela prostorná 
a nabízena je ve velmi dobrém stavu. Jsou provedeny nové omítky 
a nátEry. Dostupnost je výborná. Ideální poloha i k 5. Porubskému 
obvodu. Díky své poloze u Uadových rodinných domů ji lze 
považovat za bezpečnou. El. energie je zavedena. Dojezd je po 
udržované asfaltové komunikaci. Ideální i jako investice. Garáž i 
pozemek je v osobním vlastnictví. Cihlová. PUístup po zpevnEné 
ploše. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Kozinova 
ZastavEná plocha: Ňň m2 
Číslo inzerátu: RGRň60ř/14:16747Ř5 
Datum vložení: ř. ř. Ň014 
Datum snížení ceny: 10/Ň014 
Datum prodeje: 11/2014 
Původní cena: 160 000 Kč 

149 000 Kč 
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Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
trebovice-kozinova/1850789980 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž Ostrava-TUebovice po celkové opravE, dobUe 
udržovaná, udržováno i okolí garáže. Betonová podlaha s nátErem, 
železná dvoukUídlá vrata na tUi zámky, suchá. Ň0m², bez elektUiny. 
Cihlová v dobrém technickém stavu. V blízkosti je MHD. PUístup 
po zpevnEné komunikaci. Garáž je vícepodlažní. 
 
Prodáno 
 
Ulice: Martinovská 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 10016 
Datum vložení: 11. 10. Ň014 
Datum snížení ceny: Ň/Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Původní cena: 1Ň0 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílný vlastník 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
trebovice-martinovska/3034304604 

110 000 Kč 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž o výmEUe Ň0 m2 v lokalitE u TUebovického mlýna na 
ul. Na HelenE, v osobním vlastnictví spolu s pozemkem. Plochá 
stUecha s plechovou krytinou. DvoukUídlá plechová vrata bez 

130 000 Kč 
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koroze. Garáž je v dobrém technickém stavu. ElektUina je napojena 
na podružný elektromEr. Vjezd do garáže je betonový, plocha pUed 
garáží nezpevnEná.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Na HelenE 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: LI114007 
Datum vložení: 14. 10. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník stavby i pozemku 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
trebovice-/1231138908 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná, Uadová garáž v osobním vlastnictví na vlastním pozemku v 
OstravE TUebovicích o výmEUe 17m2. Garáž je udržovaná, čistá a 
dobUe zabezpečena proti vniknutí, novými, dvoukUídlými, 
plechovými vraty. Betonová podlaha a izolovaná stUecha s 
plechovým krytím a klempíUskými prvky. Garáž se nachází v 
komplexu Uadových garáží, není zavedena elektUina. V blízkosti je 
MHD. PUíjezd po zpevnEné betonové cestE, která je hned vedle 
areálu.  
 
Prodáno 
 
Ulice: 5. kvEtna 
ZastavEná plocha: 17 m2 
Číslo inzerátu: ň664ř5 
Datum vložení: ŇŇ. ř. Ň014 
Datum prodeje: 12/2045 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
trebovice-/2050666588 

89 000 Kč 
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7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž na ulici Martinovská v OstravE - TUebovicích. 
Bezpečné a výbornE dostupné místo. Garáž má plochou stUechu 
s plechovou krytinou. Vrata jsou plechová, dvoukUídlá se zámky. 
Elektroinstalace je zavedena. Stavba je čistá, suchá ve velmi 
dobrém stavu. V blízkosti je MHD. PUístup po zpevnEné ploše.   
 
Prodáno 
 
Ulice: Martinovská 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: ŘŇř0 
Datum vložení: 16. ř. Ň014 
Datum snížení ceny: 10/Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Původní cena: 115 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílný vlastník 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava--
martinovska/2995086172 

105 000 Kč 

8. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Garáž v OstravE - TUebovicích. Garáž je v osobním vlastnictví, 
včetnE pozemku. Plochá stUecha s plechovou krytinou. V garáži je 
zavedená elektUina, svEtlo a zásuvka na Ňň0 V. Garáž se nachází v 
bloku dalších garáží. Garáž je na okraji areálu, který je oploceny. 
Výhodou je klidná a bezproblémová lokalita. V dobrém technickém 
stavu. V blízkosti je MHD. Garáž je jednopodlažní. 
 
Prodáno 
 

105 000 Kč 
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Ulice: 5. kvEtna 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 420178 
Datum vložení: 7. 10. Ň014 
Datum snížení ceny: 11/Ň014 
Datum prodeje: 3/2015 
Původní cena: 115 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
trebovice-/2384379996 

9. 

 
Garáž v osobním vlastnictví, stejnE jako pozemek, v lukrativní 
lokalitE Ostravy TUebovic. Plochá stUecha s plechovou krytinou, 
plechová dvoukUídlá vrata. Garáž je velmi hezká a udržovaná. 
Nachází se v části TUebovic u Ueky Opavice. Cihlová ve velmi 
dobrém stavu. Nachází se v klidné části obce. V garáži je zavedena 
el. energie. Garáž je jednopodlažní.  
 
Prodáno 
 
Ulice: 5. kvEtna 
ZastavEná plocha: Ňň m2 
Číslo inzerátu: 51278 
Datum vložení: Ř. ř. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemek i stavba 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
martinov-u-opavice/366826332 

90 000 Kč 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 000 Kč 
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Garáž v osobním vlastnictví spolu s pozemkem. Nachází se v 
bezpečné lokalitE OstravE - TUebovicích. Garáž je čistá, suchá, s 
betonovou podlahou s nátErem, udržovaná. StUecha je plochá 
s krytinou z asfaltových pasů. El. energie je zavedena. Součástí 
vybavení jsou dUevEné police. Vrata jsou dvoukUídlá plechová 
zevnitU zateplená a jištEna zámkem. PUíjezd po zpevnEné ploše - 
štErk. MHD v blízkosti. Garáž je jednopodlažní. 
 
Prodáno 
 
Ulice: 5. kvEtna 
ZastavEná plocha: 15 m2 
Číslo inzerátu: 432822 
Datum vložení: 17. 12. 2014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
trebovice-/1674981468#img=0&fullscreen=false 

11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž se nachází na ulici 5. kvEtna, poblíž TUebovického 
mlýna. Plochá stUecha s plechovou krytinou a klempíUskými prvky. 
Vrata jsou dvoukUídlá plechová. Je suchá, v zachovalém stavu. K 
dispozici elektUina. Stavba je zdEná z tvárnic. PUístup po nezpevnEné 
komunikaci.  
 
Prodáno 
 
Ulice: 5. kvEtna 
ZastavEná plocha: Ňň m2 
Číslo inzerátu: 102/3121 
Datum vložení: 8. 12. 2014 
Datum prodeje: 3/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
trebovice-/4226494556#img=1&fullscreen=false 

125 000 Kč 
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12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ZdEná, Uadová garáž Ěo výmEUe 1ř m2ě v osobním vlastnictví na 
pozemku mEsta v atraktivní lokalitE na ulici Na HelenE v OstravE - 
TUebovicích. StUecha objektu je plochá s plechovou krytinou, chybí 
žlaby. Garáž v dobrém stavu je včetnE elektUiny a dobrou 
dostupností - naproti TUebovického mlýnu. Strop je dUevEný. Vrata 
jsou plechová dvoukUídlá. V garáži je betonová podlaha. PUístup po 
zpevnEné komunikaci. Vjezd do garáže je nezpevnEný.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Na HelenE 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 5791 
Datum vložení: 24. 1. 2015 
Datum prodeje: 4/2015 
Původní cena: 110 000 Kč 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílný vlastník 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
trebovice-na-helene/3942391900#img=1&fullscreen=false 

88 000 Kč 

13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž s pozemkem v osobním vlastnictví. Nachází se v 
bezpečné lokalitE Ostrava - TUebovice. Garáž je čistá, suchá, s 
betonovou podlahou, udržovaná. Plochá stUecha s plechovou 
krytinou. Vrata jsou dvoukUídlá plechová, jištEna zámkem. Podlaha 
je betonová. Je zavedena elektUina. Garáž je jednopodlažní 
nacházející se v klidné části obce. Je v dobrém technickém stavu.  

115 000 Kč 
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Prodáno 
 
Ulice: 5. kvEtna 
ZastavEná plocha: Ňň m2 
Číslo inzerátu: 434771 
Datum vložení: 12. 1. 2015 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: stejný vlastník pozemku i stavby 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
trebovice-5--kvetna/2672369756#img=3&fullscreen=false 
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12.16 DůTůBÁZE GůRÁŽE Č. 16 VÍTKOVICE 

Porovnávané garáže 

Ostrava - Vítkovice 
Č. Popis Cena 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZdEná, Uadová garáž Ostrava Vítkovice, ul. U Cementárny. 
Pozemek pod garáží je ve vlastnictví obce. Garáž má plochou 
stUechu s plechovou krytinou. Vrata jsou dvoukUídlá, plechová 
s viditelnou korozí. Do garáže není zavedena elektUina. Objekt je 
v dobrém stavu. Vjezd do garáže je zpevnEn – betonové dlaždice. 
 
Prodáno 
 
Ulice: U Cementárny 
ZastavEná plocha: Ň0 m2 
Číslo inzerátu: 9936 
Datum vložení: Ř. 10. Ň014 
Datum prodeje: 4/2015 
Cena: bez provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílný vlastník 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
vitkovice-u-cementarny/2762006620 

33 000 Kč 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garáž s vEtším vjezdem a vysokým stropem. Objekt je cihlový v 
dobrém technickém stavu. StUecha garáže je plochá s plechovou 
krytinou. DvoukUídlá plechová vrata. Stojí na obecním pozemku, 

50 000 Kč 
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nájemné činí Ř00 Kč/rok. Bez el. energie. V blízkosti je MHD. 
PUístup po zpevnEné komunikaci z ulice.  
 
Prodáno 
 
Ulice: Tavičská 
ZastavEná plocha: ŇŇ m2 
Číslo inzerátu: 7506 
Datum vložení: 1Ř. ř. Ň014 
Datum prodeje: 11/2014 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílný vlastník 
Zdroj:http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
vitkovice-tavicska/3390776156#img=1&fullscreen=false 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž na ulici U cementárny nedaleko čerpací stanice Euro 
Oil na ulici PlzeOská. Garáž je udržovaná, v dobrém technickém 
stavu. Plochá stUecha s plechovou krytinou.  DvoukUídlá plechová 
vrata a objekt je bez elektroinstalace. Dobrá dostupnost MHD. 
Cihlová v dobrém technickém stavu. PUístup po zpevnEné 
komunikaci. Vjezd do garáže je nezpevnEný – zarostlý travním 
porostem. Garáž je jednopodlažní.  
 
Prodáno 
 
Ulice: U Cementárny 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: ŇŘ1Ř00 
Datum vložení: Ř. ř. Ň014 
Datum prodeje: 4/ 2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílný vlastník 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
vitkovice-/3681010524#img=0&fullscreen=false 

60 000 Kč 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadová garáž v dobrém technickém stavu. Vybílená, s elektrickým 
proudem. StUecha objektu je plochá s plechovou krytinou. 
DvoukUídlá plechová vrata. V blízkosti je MHD. PUístup po 
zpevnEné komunikaci. Garáž je pUízemní. 
  
Prodáno 
 
Ulice: U Cementárny 
ZastavEná plocha: 1ř m2 
Číslo inzerátu: 404825 
Datum vložení: ř. 10. Ň014 
Datum prodeje: 3/ 2015 
Cena: včetnE provize realitní kanceláUe 
Vlastnické vztahy: rozdílný vlastník 
Zdroj: http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garaz/ostrava-
vitkovice-/3681010524#img=0&fullscreen=false 

65 000 Kč 

 


