
Koeficienty obce a průměrné ceny pozemků 
v obci Malá Morava na rok 2012 

 
 
 
 
Druhy staveb 
 
H  obytný dům - rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti 
I  ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu - např. prádelna, kůlna, stavba k chovu 

drobného domácího zvířectva apod. 
J stavba pro individuální rekreaci včetně rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci 

- chata, rekreační domek, rekreační chalupa, nebo stavba, jejíž charakter užívání odpovídá 
individuální rekreaci 

K stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci - stavba, tvořící příslušenství 
stavby pro individuální rekreaci, např. kůlna, bývalý chlév, stodola apod. 

L  garáž vystavěná odděleně od obytného domu - garáž, která není součástí obytného domu 
(není vestavěná ani není přístavbou k obytnému domu). 

M zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 
N průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 
O ostatní podnikatelská činnost 
P ostatní stavba – stavba, kterou nelze zařadit pod žádný z výše uvedených druhů staveb. Jedná 

se např. o stavby škol, zdravotnických zařízení, některé památkové objekty, některé církevní 
stavby atd. 

R  byt 
 
Samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost – podle podnikatelské činnosti, k 
níž je samostatný nebytový prostor užíván, se dělí na: 
S  zemědělská  prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 
T  průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 
U ostatní podnikatelská činnost 
V samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 
Z ostatní samostatný nebytový prostor 
 
 
 Rok 2012 Cena 

pozemku 
r. 2009 
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Malá 
Morava 

540331 Malá Morava 690155 1,0 1,0    1,0   1,0 2,17 

  Křivá Voda 723924 1,0 1,0    1,0   1,0 1,87 

  Podlesí-město 723932 1,0 1,0    1,0   1,0 1,41 

  Sklené u Malé 
Moravy 

690136 1,0 1,0    1,0   1,0 1,45 

  Vlaské 690171 1,0 1,0    1,0   1,0 2,07 

  Vojtíškov 690180 1,0 1,0    1,0   1,0 2,24 

  Vysoká u Malé 
Moravy 

690198 1,0 1,0    1,0   1,0 2,02 

  Vysoký Potok 690201 1,0 1,0    1,0   1,0 1,52 

  Zlatý Potok 690201 1,0 1,0    1,0   1,0 1,70 

 


