
Případová studie
Prodej pozemků v Sokolnicích

Prodej pozemků developerovi za dobré
peníze v Sokolnicích

Prodat 15 pozemků patřících 28 vlastníkům dávajícím smysl jako celek, tak
aby se vše uskutečnilo v jeden moment je husarský kousek.

V únoru roku 2019 mě oslovil můj známý
pan Pavel ze Sokolnic (obec ve které žĳi),
že má pozemek – ornou půdu, který se
snaží prodat přes různé realitní společnosti
a makléře již zhruba 8 let, ale nikomu se to
zatím nepodařilo.

Jeho pozemek sousedil i s dalšími čtyřmi
pozemky, které vlastnilo dohromady dalších 10 majitelů a na jednom z nich byla
dokonce exekuce. Od pana Pavla jsem dostal informaci, že pozemky jsou
schváleny v územním plánu pro výstavbu rodinných domů. Tato informace mě
potěšila, ale zároveň zarazila v tom, že jsem nechápal v čem je problém, že
pozemky ještě nikdo nebyl schopen prodat.

V první řadě jsem si zašel na úřad územního plánování a zjistil si všechny
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podmínky, které je potřeba splnit pro
výstavbu RD, abych měl pro
budoucího kupujícího kompletní
informace. Druhou věc, kterou jsem
chtěl udělat, bylo zavolat realitní
makléřce, která pozemek v tu chvíli
zrovna měla v nabídce na internetu.
A upřímně jsem se nestačil divit,
o pozemcích nevěděla žádné zásadní
informace a posílala všechny zájemce
za panem Starostou obce, aby se u něj
dotazovali, co je a není možné na
pozemcích budovat. Třetí věc, kterou
jsem potřeboval udělat, než dám
pozemky do nabídky, bylo spojit se
s dalšími 10 majiteli vedlejších
pozemků, že se pokusím prodat i jejich
pozemky. Všichni byli „nadšeni“, ale
nevěřili, že to za uvedenou cenu
dokážu.

Od všech 11 majitelů jsem měl tedy
podepsané výhradní zastupování
a mohl jsem začít pozemky nabízet. Zpracoval jsem profesionální inzerci
s kompletními informacemi, natočil video prohlídku a vytvořil zvlášť webovou
stránku pro tyto pozemky. Dohromady měli pozemky hodnotu necelých 25 miliónů.
Zhruba po dvou měsících jsem našel zájemce (Developer), který byl nadšený
z mých informací a pozemky chtěl koupit. Než došlo k podpisu kupní smlouvy, bylo
potřeba vyplatit exekuci, kterou měla jedna prodávající na jednom pozemku. Tuto
exekuci zaplatila naše kancelář, jelikož nejde uzavírat kupní smlouvu na nemovitost
s exekucí a paní prodávající neměla dostatek finančních prostředků na vypořádání.
Po vymazání exekuce z LV mohlo konečně dojít k podpisu kupní smlouvy. Vše
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dopadlo moc dobře, všichni prodávající byli moc spokojeni, včetně klientky s exekucí,
která již neměla žádné závazky, a ještě dostala hodně vysokou částku za pozemek
o kterém ani nedoufala, že se ještě někdy prodá.

Po tomto vydařeném obchodě mě napadlo, že vedle těchto pozemků jsou další
pozemky, které jsou také schválený v územním plánu na výstavbu RD. Proto jsem
oslovil i tyto majitele, kterých bylo 17 a zeptal se jich, jestli by také nechtěli, abych
se pokusil jejich pozemky prodat. Všichni se mi vysmáli a řekli, že se mi to nemůže
podařit, že takových makléřů přede mnou bylo už mnoho a nikomu se to nepodařilo.

Nic méně jsem od všech dostal výhradní zastoupení a pozemky jsem nabídl
Developerovi, který už koupil předešlé pozemky. Developer měl o tyto pozemky
také zájem a koupil je. Všichni prodávající nevěřili vlastním očím, když po podpisu
kupní smlouvy měli zhruba po měsíci peníze na svých účtech. Tímto se podařilo
něco, co se nikomu za posledních 8 let nepodařilo a nikdo tomu nevěřil. (Developer
je také spokojený a začíná s výstavbou 70 rodinných domů)

Jestli jste vlastníky něčeho podobného a chtěli byste prodat svůj pozemek za
adekvátní cenu, jsem připravený Vám v tom pomoci a udělat pro to maximum.

Realitní služby,
jaké si přejete

Petr Sedlák
Realitní makléř
M: +420 604 175 762
E: petr.sedlak@re-max.cz

RE/MAX Permanentia
Merhautova 968/92 – 61300 Brno
Česká republika

Každá kancelář je vlastněna samostatně
www.petrsedlak-reality.cz
www.permanentia.cz


