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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Popis nemovitosti

Nemovitost je tvořena několika objekty původní zemědělské
usedlosti přibližně z 18. století.
Přístupová komunikace je nezpevněná a navazuje na
veřejnou komunikaci mezi obcí Drnek a Ostrovem.
Nemovitost tvoří na levé straně obytný objekt, dále prostor
kanceláře, technické zázemí, dílna a stodola. Na pravé straně
je původní obytný objekt a stáje. Objekty tvoří
charakteristický dvůr obklopený pozemky.
Nemovitost prošla částečnými stavebními úpravami
především obytné části…

Naměřená užitná plocha 1066m2

Dispozice Ostatní

Celkový stav nemovitosti dobrý

Fáze životního cyklu
nemovitosti v rekonstrukci

Udávaná energetická
náročnost Průkaz energetické náročnosti nebyl doložen.

Materiál smíšené zdivo

Počet podlaží 1

Počet bytů 1

Pozice domu samostatný

Umístění v obci Samota

Elektroinstalace 230 V / 400 V

Topení ústřední

Zdroj vytápění Tuhá paliva

Zdroj vody Vlastní zdroj

Kanalizace ne

Balkon, lodžie, terasa ne

Sklep ne

Plyn ne

Parkovací stání 8

Garáž 0
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Informace z katastru nemovitostí

Adresa: Drnek 16 , Drnek- Kladno , 273 77 D
Katastrální území: Drnek
Číslo listu vlastnictví: 140
Vlastník nemovitosti: Milan Světlík, Drnek čp. 16, 273 77 Drnek

Parcela:
st.p.č. 74 - zastavěná plocha, nádvoří - 3651m², p.č.691 -
ostatní plocha - neplodná půda, p.č. 694/11 - ostatní
plocha-manipulační plocha-63457m²

Výměra parcely: 10891 m2

Ochrana nemovitosti: Nejsou uvedeny žádné způsoby ochrany.

Omezení vlastnického práva:
st.p. 74, p.č. 691 - Není uveden žádný způsob omezení
vlastnického práva, p.č. 694/11 - Věcné břemeno
zřizování a provozování el. vedení..

Jiné zápisy: Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

J Pozemek a umístění objektu

A Nosné konstrukce

B Nenosné příčky a konstrukce

C Exteriéry, fasády, izolace a balkóny

D Vnitřní instalace

E Interiéry, povrchy, podlahy a zařizovací
předměty

F Výplně otvorů (okna,dveře)

G Sklepy, garáže, parkoviště

H Požární bezpečnost a hygienické
podmínky

I Střecha, hromosvody, okapy

CELKEM ZJIŠTĚNÍ

56
 

8
NUTNÁ

REKONSTRUKCE

43
NUTNÁ OPRAVA

5
NEBRÁNÍCÍ UŽÍVÁNÍ
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Shrnutí zjištění

Č. zjištění Oblast zjištění Popis zjištění

Pozemek a umístění objektu

J1 Pozemek a umístění objektu Nesoulad skutečnosti a katastru nemovitosti - část p.č. 1001/3 - navazující komunikace, je užíván s p.č.
691, skutečné vymezení komunikace neodpovídá katastru nemovitosti.

J2 Pozemek a umístění objektu Část objektu - JZ křídla vlevo od vstupní brány neexistuje, po požáru je zachována pouze hraniční stěna
objektu - nesoulad s katastrem nemovitosti.

J3 Pozemek a umístění objektu Všechny pozemky nemovitosti nejsou oplocené a vymezené po celém obvodu nemovitosti.

J4 Pozemek a umístění objektu
Jsou provedeny zpevněné komunikační plochy - chodníky pouze u části objektu (obytné části, kanceláře),
okolo zbylých objektů nejsou zpevněné plochy chodníků a komunikace, stávající části betonových ploch
jsou degradované a nesystémové.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Shrnutí zjištění

Č. zjištění Oblast zjištění Popis zjištění

J5 Pozemek a umístění objektu Pozemek č. 74 jako celek není upravený, jen některé části jsou zatravněné a udržované.

J6 Pozemek a umístění objektu Vedle vjezdové brány není instalovaná branka, zvonek a poštovní schránka.

J7 Pozemek a umístění objektu Na pozemku 694/11 je sloup elektrického vedení, typové připojovací el. sloupky. Přes pozemek je veden el.
kabel pro připojení sousední nemovitosti.

Nosné konstrukce

A1 Svislé nosné konstrukce Nosné konstrukce objektů mají na mnoha místech ve zdivu trhliny - je nutné provést podrobný stavebně-
inženýrský průzkum, posouzení jednotlivých částí statikem, včetně návrhu na úpravy.

A2 Svislé nosné konstrukce

Ze strany "dvora" je objektech na levé straně nemovitosti (kromě stodoly) a na obytném objektu na pravé
straně nemovitosti nově provedená podkladní vrstva pod finální omítku, nebylo možné prověřit technický
stav zdiva. Povrchová úprava nevykazuje viditelné poruchy - trhliny a navazující konstrukce nevykazují
poklesy nebo deformace.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Shrnutí zjištění

Č. zjištění Oblast zjištění Popis zjištění

A3 Svislé nosné konstrukce Nebyly doloženy protokoly o provedené pravidelné prohlídce všech komínových těles v nemovitosti.

A4 Vodorovné nosné konstrukce, schodiště Vodorovné stropní konstrukce tvořené dřevěnými trámovými konstrukcemi jsou ve stodole původní a
nesou známky degradace. Záklop konstrukcí je místy degradovaný, z části zcela chybí.

A5 Vodorovné nosné konstrukce, schodiště Vodorovné stropní konstrukce tvořené cihelnými klenbami do ocelových nosníků v levé části
nemovitosti (dílna, technické zázemí) mají povrchově zkorodované ocelové nosníky.

A6 Vodorovné nosné konstrukce, schodiště Stropní vodorovné konstrukce nad kanceláří a obytnou částí jsou kapotované a vizuální prohlídkou
nebylo možné prověřit jejich technický stav.



7

Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Shrnutí zjištění

Č. zjištění Oblast zjištění Popis zjištění

A7 Vodorovné nosné konstrukce,
schodiště

Vodorovné stropní konstrukce nad stájemi - pravá část nemovitosti, tvořené cihelnými klenbami do
ocelových nosníků mají povrchově zkorodované ocelové nosníky, některé pole mají vlasové trhliny v
klenbách.

A8 Střešní konstrukce Střešní konstrukce krovu stodoly -levá část nemovitosti, je původní degradovaná.

A9 Střešní konstrukce Střešní konstrukce nad obytnou částí, technickým zázemím a dílnou (levá část nemovitosti) nese známky
částečných ne zcela dokončených úprav.

A10 Střešní konstrukce Střešní konstrukce na pravé části nemovitosti (stáje, obytná část) je upravovaná, z velké části nová, ne
zcela dokončená.

Exteriéry, fasády, izolace a balkóny

C1 Exteriéry Exteriéry jsou nejednotného charakteru, část nemovitosti prošla stavebními úpravami, část nemovitosti
je původní.

C2 Exteriéry Není proveden okapový chodník po celém obvodu jednotlivých objektů nemovitosti.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Shrnutí zjištění

Č. zjištění Oblast zjištění Popis zjištění

C3 Fasáda
Na objektech levé části nemovitosti (kromě stodoly) a na obytné části na pravé straně nemovitosti je ze strany
dvora proveden podklad pod finální vrstvu omítky, není provedená finální vrstva omítky. Obvodové zdivo není
tepelně izolované, nesplňuje tepelně izolační požadavky na vnější plášť objektů na bydlení.

C4 Fasáda Na ostatních částech objektů jsou omítky původní, z velké části degradované a opadané.

C5 Fasáda Nejsou osazené vnější parapety.

Vnitřní instalace

D1 Vodovod Rozvody vody do stájí jsou původní, opotřebované.

D2 Vodovod Rozvody vody v prostoru objektu nad studnou jsou částečně nové, částečně původní - odpojené. Rozvody jsou
nesystémové a nepřehledné. Doporučuji demontovat nefunkční části.

D3 Vodovod Nebyl doložen protokol o provedeném rozboru vody s označením kvality vody jako pitné.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Shrnutí zjištění

Č. zjištění Oblast zjištění Popis zjištění

D4 Vodovod Nebyl doložen protokol o provedené tlakové zkoušce vnitřních rozvodů vody. V interiéru obytné části nebyly
v době inspekce zjištěny doprovodné projevy, které by avizovaly závady na těsnosti vnitřních rozvodů vody.

D5 Kanalizace
Nebyl doložen protokol o provedené zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace a jímky. V interiéru obytné části
nebyly v době inspekce zjištěny doprovodné projevy, které by avizovaly závady na těsnosti vnitřní
kanalizace.

D6 Kanalizace U vstupu do stájí je víko původní jímky na močůvku, vizuální prohlídkou nebylo možné prověřit její funkčnost
a technický stav.

D7 Vzduchotechnika V obytné části v kuchyni není instalována digestoř.

D8 Elektroinstalace Nebyla doložena revize elektroinstalace celé nemovitosti.

D9 Elektroinstalace V objektu stájí, přípravny je elektroinstalace původní.

D10 Elektroinstalace V obytném objektu navazující na stáje elektroinstalace není provedena.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Shrnutí zjištění

Č. zjištění Oblast zjištění Popis zjištění

D11 Elektroinstalace V levé části nemovitosti (kromě stodoly) byla elektroinstalace provedená nová, jednotlivé jističe v
pojistkových rozvaděčích nejsou popsané. Nejsou zakrytá rezervní místa v rozvaděčích.

D12 Elektroinstalace Na pozemku 694/11 jsou stávající dva typové připojovací sloupky, jeden sloupek není opatřen vnějšími
dvířky.

D13 Elektroinstalace elektroinstalace v objektu nad studnou jsou nesystémové, některá napojení jsou provedena tzv.
prodlužovacím kabelem.

D14 Topný systém
Nebyl doložen protokol o provedené zkoušce těsnosti topného systému, včetně zaregulování a provozní
knihy kotle. Nebyl doložen protokol o provedené pravidelné prohlídce komínového tělesa pro kotel
vytápění.

D15 Topný systém Rozvody topné vody v kotelně nejsou tepelně izolované.

Interiéry, povrchy, podlahy a zařizovací předměty

E1 Interiéry Interiéry jsou nejednotného charakteru, část interiérů prošlo úpravami, část interiérů je původních.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Shrnutí zjištění

Č. zjištění Oblast zjištění Popis zjištění

E2 Povrchy Povrchy v upravovaných částech nemovitosti jsou lokálně nedokončené - stěna vedle koupelny v kanceláři, nika
s boilerem TUV v bytové jednotce.

E3 Povrchy V upravované obytné části a v kanceláři jsou instalované podhledy. Vizuální prohlídkou nebylo možné prověřit
instalaci tepelné izolace stropu - plochy mezi vytápěným a nevytápěným prostorem.

E4 Povrchy Povrchy zdiva v obytném objektu vedle stájí nejsou provedené. Stropní konstrukce je odhalená na nosné
konstrukce, není provedená tepelná izolace stropu.

E5 Podlahy a schodiště Podlahy v neupravovaných částech nemovitosti jsou původní, degradované, v obytné části vedle stájí jsou
demontované až na terén.

Výplně otvorů (okna,dveře)

F1 Dveře Pojízdná dřevěná vrata do stájí jsou opotřebovaná, ocelové pojezdy jsou povrchově zkorodované.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Shrnutí zjištění

Č. zjištění Oblast zjištění Popis zjištění

F2 Dveře Vnější dřevěné dveře ze stájí na pastvinu jsou původní degradované, za hranicí životnosti.

F3 Dveře Dveře v objektu stáje směrem do volného přístřešku jsou původní opotřebované, svěšené.

F4 Okna U některých oken nejsou instalované vnitřní parapety.

F5 Okna Okna ze stájí směrem do výběhu jsou původní opotřebované, mříže jsou degradované.

Sklepy, garáže, parkoviště

G1 Garáže, parkoviště Garáž se v nemovitosti nenachází. Parkovací místa nejsou vymezená, není proveden zpevněný
povrch.

Požární bezpečnost a hygienické podmínky

H1 Požární bezpečnost V jednotlivých objektech nejsou umístěny ruční hasící přístroje.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Shrnutí zjištění

Č. zjištění Oblast zjištění Popis zjištění

H2 Požární bezpečnost V obytném objektu není instalován autonomní požární hlásič.

Střecha, hromosvody, okapy

I1 Střecha Střešní krytina na stodole je původní z keramických tašek, nekompaktní. Do krytiny jsou vložené skleněné tašky -
nutné odstranit.

I2 Střecha
Střešní krytina na levé části nemovitosti (kromě stodoly) je nová z betonových tašek s instalovanou pojistnou
hydroizolací, která má nedokončené začištění, je lokálně tzv. svěšená a potrhaná, nedokončená úprava přesahů
střechy, včetně ochranné mřížky tzv. ptáčnice.

I3 Střecha
Na objektech pravé části nemovitosti je krytina provedená nová, s instalovanou pojistnou hydroizolací , je
nedokončené začištění pojistné hydroizolace, přesahů střechy, včetně ochranné mřížky tzv. ptáčnice. Na straně
dvora pod hřebenem chybí jedna taška.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Shrnutí zjištění

Č. zjištění Oblast zjištění Popis zjištění

I4 Hromosvody Hromosvod je instalován pouze na objektech levé části nemovitosti (kromě stodoly), provedení neodpovídá
soudobým požadavkům dle platné ČSN. Nebyla doložena revize instalovaného hromosvodu.

I5 Hromosvody Ne stodole a objektech pravé části nemovitosti není hromosvod instalován.

I6 Okapy Dešťové žlaby nejsou instalované na stodole a na části stájí. Nejsou osazené všechny dešťové svody. Osazené
svody jsou svedeny na terén většinou v provizorní trase, některé v blízkosti obvodového zdiva.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Další informace

Na pozemku č. 74 je nad studnou vybudován malý zděný objekt, který kryje zařízení čerpání. Objekt je k rekonstrukci, včetně
víka studny.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Fotodokumentace zjištění
 

nesoulad skutečnosti a katastru nemovitosti objekt nad studnou k rekonstrukci rozvody instalací u studny konstrukce stropu stodoly
 

degradovaná konstrukce krovu stodoly, nekompaktní krytina degradovaný záklop stodola trhlina mezi sloupem a obvodovým zdivem skleněné tašky stodola
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Fotodokumentace zjištění
 

nekompaktní zdivo stodola krov nad technickým zázemím fasáda na levé straně nemovitosti z vnější strany dvora fasáda obytné části z vnější strany dvora
 

fasáda obytné části z vnější stany dvora typové připojovací el. sloupky - chybějící dvířka sloup veřejné elektrické sítě s trafem nezpevněná přístupová komunikace
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Fotodokumentace zjištění
 

trhliny v obvodovém zdivu objektu krov nad obytnou částí svěšená pojistná hydroizolace zkorodované nosníky stropní konstrukce nad technickým
zázemím

chybějící parapet u okna

 

nepopsané jističe, nezakrytá rezervní místa v pojistkové
skříni

nepopsané jističe, nezakrytá rezervní místa v pojistkové
skříni

nedokončený vikýř na objektu stájí nekompaktní zdivo u původního vikýře
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Fotodokumentace zjištění
 

nekompaktní římsa objektu stájí stropní konstrukce stáje- zkorodované ocelové nosníky,
poruchy na stropní konstrukci

degradované vnější dveře ze stájí na výběh degradované dveře z volného stání do vstupní chodby stájí

 

chybějící taška v krytině na objektu stájí původní degradovaná vrata do stájí nová konstrukce krovu stájí, zbytky stavebního materiálu podbití stropní konstrukce obytného objektu navazujícího na
stáje
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Fotodokumentace zjištění
 

nedokončené interiéry obytného objektu navazujícího na
stáje, demontovaná podlaha na terén

pozemek dvora pozemek dvora objekt stájí bez fasády

 

degradované podlahy, omítky, zkorodované ocelové stropní
nosníky volného stání
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Nehodnocené oblasti

Oblast Položka Zdůvodnění

Exteriér, fasáda, balkony, lodžie,
terasy Lodžie, balkony, terasy Lodžie, balkony a terasy se v nemovitosti nevyskytují.

Vnitřní instalace Plyn Nemovitosti není plynofikována.

Vnitřní instalace Kamna a krby V nemovitosti nejsou instalovaná žádná kamna ani krb.

Základy a nosné konstrukce Základy a sokly Základy objektů nejsou pro vizuální prohlídku přístupné, sokly nejsou na
objektech nejsou vymezené.

Sklepy, garáže, parkoviště Sklepy Objekty nemovitosti nejsou podsklepené.
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Úvod Hlavní zjištění Půdorys Přílohy

Požadavky a metodika

Požadavky investora

Zpráva o technickém stavu nemovitosti pro potřeby
realitního zprostředkování při prodeji nemovitosti.

Účel inspekce

Účelem inspekce nemovitosti je odhalit významné závady a
problematická místa, která by mohla mít dopad na užitnou
hodnotu a cenu nemovitosti.

Metoda průzkumu

Inspekce nemovitosti je neinvazivní, vizuální průzkum
rezidenční nemovitosti. Účelem inspekce je identifikovat
významné pozorovatelné defekty konstrukcí a komponentů
nemovitosti. Inspekce může zahrnovat specifická měření a
další úkony ve sjednaném rozsahu.

Zjištěné závady jsou klasifikovány z hlediska uživatele
nemovitosti a požadovaných oprav následovně:

Závady estetické, nebránící běžnému užívání1.
Závady omezující uživatele, nutnost opravy2.
Závady významně omezující uživatele, nutnost3.
rekonstrukce

Podklady poskytnuté majitelem nemovitosti

-výpis z katastru nemovitostí
- snímek katastrální mapy
-vlastní prohlídka nemovitosti
- ústní informace od vlastníka nemovitosti

Další informace

-

Poznámka

Tato zpráva je určena pouze pro klienta. Zpráva hodnotí stav
nemovitosti k datu inspekce a k účelu uvedenému ve zprávě,
s ohledem na rozsah prohlídky a metody zkoumání.
Inspektor ani společnost Nemoinspekt s.r.o. nenese
odpovědnost za údaje obsažené ve zprávě vůči jiným
osobám než klientovi.
Dále upozorňujeme na skutečnost, že kdybychom dělali
důkladnější technickou prohlídku nebo dodatečná šetření,
tak by naše závěry mohly být odlišné.


