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Databáze garáží - porovnávací způsob ocenění 

Garáž č.1 

Řadová garáž, která je umístěna v komplexu řadových garáží v lokalitě Písek. V 

daném případě se jedná o vlastnictví patrové garáže, která je součástí dvou stavebně 

oddělených garáží. Vjezd do patrové garáže je vůči garáži, která se nachází ve spod, 

otočen o 180° díky osazení budovy řadových, patrových garáží ve svahu. Obvodový 

plášť stavby je zděný, stropní konstrukce je tvořena ŽB prefabrikáty. Do stavby je 

zavedena elektřina o napětí 230 V. Vrata jsou dvoukřídlá plechová, podlaha betonová, 

vnitřní omítky jsou provedeny vápeno-cementové. Do vnější stěny jsou osazeny 

skleněné tvárnice tzv. luxfery. Krytina střechy je provedena s živičných asfaltových 

pásů. Zastavěná plocha je 21 m2.  

Cena garáže: 130 000 Kč 

Garáž č.2 

 

 

 

 

 

Řadová garáž, která je umístěna v komplexu řadových garáží v lokalitě Písek 

mezi ulicemi 17. Listopadu a Holečková. Obvodový plášť stavby je zděný, stropní 

konstrukce je tvořena ŽB skořepinovým prefabrikátem. Zastavěná plocha 22 m2. Do 

stavby je zavedena elektrická energie o napětí 230 V. Vrata jsou dvoukřídlá plechová, 

podlaha betonová, vnitřní omítky jsou vápenné. Krytina střechy je ze živičných pásů. 

Cena garáže: 140 000 Kč 
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Garáž č.3 

 

 

 

 

 

 

Garáž v Písku, přízemní zděná řadová garáž pro jedno vozidlo s vlastním 

pozemkem. Napojení na elektřinu 230 V, ocelová vrata. Lokalita Písek, sídliště Dr. 

Horákové. Zastavěná plocha 20 m2.  

Cena garáže: 135 000 Kč 

Garáž č.4 

 

 

 

 

 

Stavba přízemní řadové garáže pro osobní automobil se nachází v obci 

Čimelice. Jedná se o vnitřní přízemní garáž se šikmou pultovou střechou. Do užívání 

byla uvedena v roce 1974. Základová kce je provedena z prostého betonu 

prokládaného kamenem s vodorovnou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdivo je 

cihelné. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější břizolitové zakončené soklem z 

keramických pásků. Stropní konstrukce je železobetonová (střešní desky SZD), která 

zároveň s betonovou mazaninou a těžkou lepenkou IPA tvoří střešní konstrukci. 

Klempířská konstrukce je z pozinkovaného plechu. Okno je provedeno z luxferových 

dlaždic. Podlaha v garáži je betonová, vrata jsou z kovových profilů s plechovou výplní. 

El. instalace je světelná. Technický stav odpovídá stáří a nepravidelné údržbě. 

Zastavěná plocha 18 m2. 

Cena garáže: 85 000 Kč 
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Garáž č.5 

 

 

Jedná se o řadovou garáž v okrajové části města Tábor – Klokoty, Na 

Karlových polích 191. Garáž je v osobním vlastnictví. Je v udržovaném stavu, ale 

budou zapotřebí drobné opravy. Jedná se o zděnou konstrukci, základové pásy jsou 

z prostého betonu, konstrukce střechy je provedena z ŽB panelů s natavenými 

asfaltovými pásy, vrata jsou ocelová, podlaha betonová. Celková plocha 38 m2, 

zastavěná plocha 20 m2. 

Cena garáže: 90 000 Kč 

Garáž č.6 

 

 

 

 

 

Garáž v blízkosti nemocnice, el. 

zavedena, osobní vlastnictví, Bachmačská ulice - Nabízíme k prodeji garáž v osobním 

vlastnictví v ulici Bachmačská. Lokalita se nachází za nemocnicí v Českých 

Budějovicích u řeky Vltavy. Nezátopová klidná oblast. Příjezd po zpevněné pozemní 

komunikaci. Plechová vjezdová vrata. El: 230 V osvětlení + zásuvka. Celkový provoz 

garáže na rok činí 640 Kč. V této částce je zahrnuto: pojištění, daň, správní poplatky, 

fond oprav, elektřina. Vhodné i pro užití skladovacích prostor. Zastavěná plocha 18 m2. 

Cena garáže: 115 000 Kč 
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Garáž č.7 

 

 

 

 

 

Prodej garáže 18 m2, Sezimovo Ústí. Zděná řadová garáž s montážní jámou se 

nachází v blízkosti Hlitonu. Elektřina zavedena o napětí 230 V, velmi dobrý stav. 

Střešní krytina asfaltové pásy, konstrukce střechy pultová ze ŽB nosníků. Podlaha 

betonová mazanina opatřená nátěrem. Garáž v osobním vlastnictví. 

Cena garáže: 125 000 Kč 

Garáž č.8 

 

 

 

 

 

 

Prodej zděné řadové garáže v těsné blízkosti obchodního domu Terno, Pražské 

předměstí, zděná, osobní vlastnictví, vlastní pozemek, zastavěná plocha 19m2, vnitřní 

rozměr garáže 5,5m x 2,8m, betonová podlaha, dvoukřídlové plechové dveře, možnost 

zavedení EL (na objektu), nová střecha (2008), velmi dobrý stav, zpevněný příjezd, 

MHD v těsné blízkosti (2minuty), volné ihned (od října 2010). 

Cena garáže: 110 000 Kč 
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Garáž č.9 

Zděná garáž v Jindřichově Hradci u nádraží se zrekonstruovanou střechou. 

Jedná se o garáž, která je ve velmi dobrém technickém stavu, v blízkosti sídliště. 

Zastavěná plocha garáže činí 35 m2. Elektřina zavedena o napětí 230 V. V blízkosti 

také zastávka MHD. Střecha provedena ze ŽB panelů, zastřešení provedeno 

z pozinkovaných vlnovek. Podlaha betonová s keramickou dlažbou Taurus. Osobní 

vlastnictví. 

Cena garáže: 280 000 Kč 

Garáž č.10 

 

 

 

 

 

 

Prodej garáže 20m2 v areálu řadových garáží u nemocnice v Písku. V blízkosti 

MHD i centrum města. V garáži je zavedený elektrický proud 230 V. Ocelové 

dvoukřídlá vrata s bezpečnostním zámkem, izolovaná střecha. Garáž zděná, střecha 

z ŽB panelů, střešní krytina živičné pásy, podlaha betonová. Pozemek součástí 

prodeje. 

Cena garáže: 192 400 Kč 
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