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Název materiálu:

Doprodej 14 volných bytových jednotek bez pohledávky tzv. obálkovou metodou 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje výjimku z vnitřního předpisu  č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ doprodeje 14 níže uvedených volných 
bytových jednotek bez pohledávky tzv. obálkovou metodou 

1. bytové jednotky č. 2468/1 v objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13,14,15,16) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 
2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov a 
zastavěném pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov ve výši 5035/122985.

2.  bytové jednotky č. 2551/3 v objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14,15,16) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 
2552, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov a zastavěném 
pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov ve výši 611/17144.

3.   2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov a zastavěném 
pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov, které         k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                    spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2519/4                                          5385/138743



2519/6                                          5346/138743
4.   bytové jednotky č. 1313/1 v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov (Jungmannova 8) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 2129 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov ve výši 5089/22267.

5.   2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov (Mervartova 3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 49, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
3461 v k.ú. Přerov              a zastavěném pozemku p.č. 3461 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových 
jednotek náleží, a to  

                                                    spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
49/12                                            4645/77136
49/14                                            5277/77136

6.   bytové jednotky č. 629/1 v objektu k bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov (Mervartova 7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 629, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 3457 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3457 v k.ú. Přerov ve výši 4511/76986.

7.   bytové jednotky č. 1963/18 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Náměstí Svobody 4,5) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov 
ve výši 7722/185721.  

8.   bytové jednotky č. 2382/10 v objektu k bydlení   č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov (Na Odpolední 4) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2382, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3671 v k.ú. Přerov ve výši 5356/81003.  

9.   bytové jednotky č. 2505/5 v objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném 
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 
2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov a 
zastavěném pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov ve výši 5531/132455. 

10. 2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 
2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov a 
zastavěném pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                    spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2531/6                                          5505/132855
2533/6                                          5524/132855

11. bytové jednotky č. 628/22 v objektu k bydlení č.p. 628, č.p. 634 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov (Trávník 7,9) včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 628, č.p. 634 příslušném k části obce Přerov I –



Město, na pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov ve 
výši 291/15137.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 
schválit usnesení dle návrhu.

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  výjimku z vnitřního 
předpisu  č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ doprodeje 14 níže uvedených volných bytových 
jednotek bez pohledávky tzv. obálkovou metodou.

Důvodová zpráva:

Převod bytových jednotek v uvedených objektech k bydlení byl již dříve schválen v orgánech obce ve 
smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za ceny dle vnitřní směrnice Městského úřadu Přerov č. 
1/98 a dle vnitřního předpisu MMPr č. 25/2007 v platném znění

Ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění obdrželi nájemci bytů nabídky na převod 
bytových jednotek do vlastnictví včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domů a 
zastavěných pozemcích.

Někteří nájemci tyto nabídky neakceptovali a k převodům bytových jednotek tak nedošlo. Po 
prodeji většiny bytových jednotek zůstaly v jednotlivých objektech bydlení některé bytové jednotky ve 
vlastnictví statutárního města Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 12. Zasedání dne 22. dubna 2004 po projednání 
schválilo usnesením č. 225/12/3 C-2 „Postup doprodeje bytových jednotek v objektech bydlení, 
schválených Zastupitelstvem města Přerova k prodeji“. Dle uvedeného postupu byla upravena 
nabídková cena pro doprodej bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů ve výši 60 % ceny 
stanovené znaleckým posudkem. Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. zasedání dne 6. dubna 
2005 po projednání schválilo změnu „Postupu doprodeje bytových jednotek“, kdy u žádostí nájemců o 
převod bytové jednotky do vlastnictví, podaných do 31.12.2005 byl stanoven termín pro uzavření 
kupní smlouvy do 31.12.2006, přičemž při stanovení nabídkové ceny se bude vycházet z oceňovací 
vyhlášky platné v roce 2005.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 4. zasedání dne 5.2.2007 po projednání schválilo 
usnesením č. 51/4/4/2007 B-3 vydání vnitřního předpisu č. 5/07, kterým se mění vnitřní směrnice č. 
1/98 – Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. Touto úpravou 
bylo zrušeno časové omezení převodů bytových jednotek při doprodeji do vlastnictví stávajících 
nájemců v termínu do 31.12.2006. O uvedených změnách včetně možnosti převodu bytové jednotky 
do vlastnictví třetích osob byli všichni nájemci bytových jednotek, kteří nevyužili svého předkupního 
práva písemně informováni.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání dne 10.12.2007 po projednání vydalo 
usnesením č. 216/11/3/2007 vnitřní předpis č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových 
prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“. Uvedený vnitřní předpis byl vydán 
pro možnost realizace prodeje 1.013 bytů z majetku Statutárního města Přerova.

Dne 13.2.2013 schválila RM svým usnesením č. 2253/56/6/2013 záměr prodeje 25 volných bytových 
jednotek s pohledávkou i bez pohledávky s návrhem na prodej 11 bytů s pohledávkou formou 
veřejného výběrového řízení dle vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ a navrhla zpracovat 
materiál na prodej 14 volných bytových jednotek bez pohledávek na prodej tzv. obálkovou metodou. 
Dne 19.3.2013 podala Rada města  Přerova svým usnesením č. 2300/59/8/2013 návrh Zastupitelstvu 



města Přerova schválit vyjímku na prodej 14 volných bytových jednotek bez pohledávek na prodej 
tzv. obálkovou metodou.

1. V objektu k bydlení č.p. 2468, č.p. 2469, č.p. 2470, č.p. 2471 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5735/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/13,14,15,16) bylo z celkového počtu 24 
bytových jednotek prodáno 18 bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstávají 6 
bytových jednotek. Čtyři bytové jednotky jsou obsazeny a dvě bytové jednotky jsou volné. Bytová 
jednotka č. 2468/1 je od 31.3.2011 bytem volným. Celý dům  byl prodáván začátkem roku 2012 a byty 
uvolněné v domech určených k prodeji se neobsazovaly, ale ani neprodávaly do doby prodeje všech 
pronajatých bytů v domě. Bytová jednotka č. 2470/1 je bytem volným od 30.6.2012. Na uvedené 
bytové jednotce eviduje oddělení bytové správy pohledávky, což znamená, že se bude dražit 
pohledávka formou výběrového řízení – aukce za vyvolávací cenu pohledávky ve výši 50% její 
hodnoty bez příslušenství. Po vydražení pohledávky má kupující možnost následného odkoupení 
jednotky dle článku VI zásad 25/2007 za cenu 100% ceny stanovené znaleckým posudkem. Byt č. 
2468/1 je bez pohledávky a tudíž odbor majetku podává návrh na doprodej tohoto bytu tzv. obálkovou 
metodou.

2. V objektu k bydlení č.p. 2550, č.p. 2551, č.p. 2552 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14,15,16) bylo z celkového počtu 24 bytových 
jednotek a 1 nebytového prostoru prodáno 21 bytových jednotek. V majetku statutárního města 
Přerova zůstávají 3 bytové jednotky a 1 nebytový prostor. Bytová jednotka č. 2551/3 je od 30.6.2012 
bytem volným. Na bytě neváznou žádné pohledávky a tudíž odbor majetku podává návrh na doprodej 
tohoto bytu tzv. obálkovou metodou. Bytová jednotka 2551/3 bude prodávána výběrovým řízením 
poprvé, jelikož se od uvolnění bytu jiné výběrové řízení nekonalo.  

3.V objektu k bydlení č.p. 2518, č.p. 2519, č.p. 2520 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť III/8,9,10) bylo z celkového počtu 24 bytových 
jednotek a 1 nebytového prostoru prodáno 10 bytových jednotek. V majetku statutárního města 
Přerova zůstává 14 bytových jednotek   a 1 nebytový prostor. Z uvedených bytů je 10  obsazených         
a 4 byty volné. Bytová jednotka č. 2520/2 je bytem volným od 15.2.2012 a na uvedené jednotce má 
oddělení bytové správy evidovány pohledávky. Totéž platí u bytové jednotky 2519/5, která je bytem 
volným od 31.8.2012. U obou bytů se bude dražit pohledávka s vyvolávací cenou 50% její hodnoty 
bez příslušenství formou veřejného výběrového řízení - aukce. Po vydražení pohledávky má kupující 
možnost následného odkoupení jednotky dle článku VI zásad 25/2007 za cenu 100% ceny stanovené 
znaleckým posudkem. Bytová jednotka 2519/4 je bytem volným od 31.12.2010 a bytová jednotka č. 
2519/6 je bytem volným od 15.7.2010. Na obou bytových jednotkách nejsou evidovány pohledávky a 
tudíž odbor majetku podává návrh na doprodej tohoto bytu tzv. obálkovou metodou.Celý dům byl 
prodáván v říjnu roku 2012 a z toho důvodu nebyly oba výše uvedené byty obsazovány ani prodávány. 
Všechny bytové jednotky budou prodávány formou výběrového řízení aukce poprvé.

4. V objektu k bydlení č.p. 1313 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2129 v 
k.ú. Přerov (Jungmannova 8) byly z celkového počtu 4 bytových jednotek prodány 3 bytové jednotky. 
V majetku statutárního města Přerova zůstává 1 bytová jednotka č. 1313/1, která je od 31.7.2006 
bytem volným. Na bytě neeviduje oddělení bytové správy žádné pohledávky a tudíž odbor majetku 
podává návrh na doprodej tohoto bytu tzv. obálkovou metodou. Bytová jednotka 1313/1 bude 
prodávána formou výběrového řízení poprvé, jelikož celý dům byl prodáván až v květnu roku 2012. 
Uvolněné byty v domech určených k prodeji se neobsazovaly (zvýhodnění nového nájemce při 
odkupu byt. jednotky, ekonom. ztráty), ale ani neprodávaly do doby prodeje všech pronajatých bytů v 
domě.

5. V objektu k bydlení č.p. 49 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3461 v k.ú. 
Přerov (Mervartova 3) bylo z celkového počtu 16 bytových jednotek prodáno 11 bytových jednotek.                           
V majetku statutárního města Přerova zůstává 5 bytových jednotek. Z tohoto počtu jsou 3 bytové 
jednotky obsazené a 2 bytové jednotky jsou volné s možností prodeje. Bytová jednotka č. 49/12 je od 
31.5.2011 bytem volným. Na bytě neeviduje oddělení bytové správy žádné pohledávky, a tudíž odbor 



majetku podává návrh na doprodej tohoto bytu tzv. obálkovou metodou.Bytová jednotka 49/14  je 
bytem volným od 30.9.2007. Na bytě neeviduje oddělení bytové správy žádné pohledávky, a tudíž 
odbor majetku podává návrh na doprodej tohoto bytu tzv. obálkovou metodou. Oba byty budou 
prodávány formou výběrového řízení tzv. obálkovou metodou poprvé, jelikož celý dům byl prodáván 
až v listopadu roku 2012. Uvolněné byty v domech určených k prodeji se neobsazovaly (zvýhodnění 
nového nájemce při odkupu byt. jednotky, ekonom. ztráty), ale ani neprodávaly do doby prodeje všech 
pronajatých bytů v domě.

6. V objektu k bydlení č.p. 629 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3457 v k.ú. 
Přerov (Mervartova 7) bylo z celkového počtu 16 bytových jednotek prodáno 12 bytových jednotek.                           
V majetku statutárního města Přerova zůstávají 4 bytové jednotky. Z tohoto počtu jsou 2 bytové 
jednotky obsazené a 2 bytové jednotky jsou volné s možností prodeje. Bytová jednotka č. 629/1 je od 
11.3.2011 bytem volným. Na bytě neeviduje oddělení bytové správy žádné pohledávky, a tudíž odbor 
majetku podává návrh na doprodej tohoto bytu tzv. obálkovou metodou. Byt byl nabízen k prodeji již 
5.10.2011 a 21.5.2012. O byt neprojevil nikdo zájem. Bytová jednotka 629/15  je bytem volným od 
31.1.2012. Na uvedené jednotce má oddělení bytové správy evidovány pohledávky, což znamená, že 
se bude dražit ve výběrovém řízení - aukci pohledávka s vyvolávací cenou 50% její hodnoty bez 
příslušenství. Po vydražení pohledávky má kupující možnost následného odkoupení jednotky dle 
článku VI zásad 25/2007 za cenu 100% ceny stanovené znaleckým posudkem.

7. V objektu k bydlení č.p. 1963 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139 v 
k.ú. Přerov (Náměstí Svobody 4,5) bylo z celkového počtu 20 bytových jednotek a 1 nebytového 
prostoru prodáno  16 bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstávají 4 bytové 
jednotky a 1 nebytový prostor. Z tohoto počtu je 1 bytová jednotka obsazena a 3 bytové jednotky jsou 
volné s možností prodeje. Bytová jednotka č. 1963/12 je od 9.8.2012 bytem volným. Na bytové 
jednotce eviduje oddělení bytové správy pohledávky, což znamená, že se bude dražit formou 
výběrového řízení - aukce pohledávka s vyvolávací cenou 50% její hodnoty bez příslušenství. Po 
vydražení pohledávky má kupující možnost následného odkoupení jednotky dle článku VI zásad 
25/2007 za cenu 100% ceny stanovené znaleckým posudkem. Totéž platí i pro bytovou jednotku č. 
1963/17, která je bytem volným od 31.1.2011. Bytová jednotka 1963/18  je bytem volným od 
31.12.2010. Na uvedené jednotce nemá oddělení bytové správy evidovány pohledávky, a tudíž odbor 
majetku podává návrh na doprodej tohoto bytu tzv. obálkovou metodou.Všechny tři bytové jednotky 
budou prodávány poprvé, jelikož celý dům byl prodáván až v dubnu roku 2012. Uvolněné byty v 
domech určených k prodeji se neobsazovaly (zvýhodnění nového nájemce při odkupu byt. jednotky, 
ekonom. ztráty), ale ani neprodávaly do doby prodeje všech pronajatých bytů v domě.

8. V objektu k bydlení č.p. 2382 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3671 v 
k.ú. Přerov (Na Odpolední 4) bylo z celkového počtu 16 bytových jednotek prodáno 11 bytových 
jednotek.   V majetku statutárního města Přerova zůstává 5 bytových jednotek a z tohoto počtu jsou 3 
bytové jednotky obsazeny a 2 bytové jednotky jsou volné s možností prodeje. Bytová jednotka č. 
2382/5 je od 31.7.2009 bytem volným. Na bytové jednotce eviduje oddělení bytové správy 
pohledávky, což znamená, že se bude dražit formou výběrového řízení - aukce pohledávka s 
vyvolávací cenou 50% její hodnoty bez příslušenství. Po vydražení pohledávky má kupující možnost 
následného odkoupení jednotky dle článku VI zásad 25/2007 za cenu 100% ceny stanovené znaleckým 
posudkem. Tato bytová jednotka byla nabízena k prodeji dne 5.10.2011 a 21.5.2012, nikdo však o ni 
neprojevil zájem. Bytová jednotka 2382/10  je bytem volným od 15.8.2012. Na uvedené jednotce 
nemáme evidovány pohledávky, a tudíž odbor majetku navrhuje doprodej tohoto bytu tzv. obálkovou 
metodou. Bytová jednotka č. 2382/10 bude prodávána formou výběrového řízení poprvé.

9. V objektu k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) bylo z celkového počtu 24 
bytových jednotek prodáno 18 bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstává 6 
bytových jednotek a z tohoto počtu jsou 4 bytové jednotky obsazené a 2 bytové jednotky jsou volné s 
možností prodeje. Bytová jednotka    č. 2503/2 je od 5.9.2012 bytem volným. Na bytové jednotce 
eviduje oddělení bytové správy pohledávky, což znamená, že se bude dražit formou výběrového řízení 



- aukce pohledávka s vyvolávací cenou 50% její hodnoty bez příslušenství. Po vydražení pohledávky 
má kupující možnost následného odkoupení jednotky dle článku VI zásad 25/2007 za cenu 100% ceny 
stanovené znaleckým posudkem. Bytová jednotka 2505/5  je bytem volným od 31.12.2008. Na 
uvedené jednotce nemá oddělení bytové správy evidovány pohledávky, a tudíž odbor majetku podává 
návrh na doprodej tohoto bytu tzv. obálkovou metodou. Obě bytové jednotky budou prodávána 
formou výběrového řízení poprvé, jelikož celý dům byl prodáván až v březnu roku 2012. Uvolněné 
byty v domech určených k prodeji se neobsazovaly (zvýhodnění nového nájemce při odkupu byt. 
jednotky, ekonom. ztráty), ale ani neprodávaly do doby prodeje všech pronajatých bytů v domě.

10. V objektu k bydlení č.p. 2530, č.p. 2531, č.p. 2532, č.p. 2533 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 4170/2 v k.ú. Přerov (Jilemnického 2,4,6,8) bylo z celkového počtu 24 
bytových jednotek prodáno 19 bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstává 5 
bytových jednotek a z tohoto počtu je 1 bytová jednotka obsazena a 4 bytové jednotky jsou volné s 
možností prodeje. Bytová jednotka č. 2531/2 je od 15.7.2008 bytem volným. Na bytové jednotce 
eviduje oddělení bytové správy pohledávky, což znamená, že se bude dražit formou výběrového řízení 
-aukce pohledávka s vyvolávací cenou 50% její hodnoty bez příslušenství. Po vydražení pohledávky 
má kupující možnost následného odkoupení jednotky dle článku VI zásad 25/2007 za cenu 100% ceny 
stanovené znaleckým posudkem. Totéž platí také pro bytovou jednotku č. 2532/1, která je bytem 
volným od 31.1.2011.  Bytová jednotka 2531/6  je bytem volným od 31.3.2009. Na uvedené jednotce 
nemá oddělení bytové správy evidovány pohledávky, a tudíž odbor majetku podává návrh na doprodej 
tohoto bytu tzv. obálkovou metodou. Bytová jednotka č. 2533/6 je bytem volným od 30.11.2010. Na 
uvedené jednotce nemá oddělení bytové správy evidovány pohledávky, a tudíž odbor majetku podává 
návrh na doprodej tohoto bytu tzv. obálkovou metodou. Bytové jednotky č. 2531/2, 2531/6 a 2532/1 
byly nabízeny k prodeji dne 21.5.2012, nikdo však o tyto byty neprojevil zájem. Bytová jednotka č. 
2533/6 bude prodávána formou výběrového řízení poprvé.

11. V objektu k bydlení č.p. 628, č.p. 634, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2883/63 v k.ú. Přerov (Trávník 7, 9) bylo z celkového počtu 48 bytových jednotek prodáno 46 
bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstávají 2 bytové jednotky. Jedna bytová 
jednotka je obsazená a druhá bytová jednotka je od 31.8.2012 bytem volným. Na této bytové jednotce 
neeviduje oddělení bytové správy žádné pohledávky, a tudíž odbor majetku podává návrh na doprodej 
tohoto bytu tzv. obálkovou metodou. Bytová jednotka 628/22 bude prodávána formou výběrového 
řízení poprvé.  

V tomto materiálu je předloženo k projednání v Zastupitelstva města Přerova schválení výjimky  
z vnitřního předpisu č. 25/2007 „Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 
72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“  ohledně doprodeje 14 volných bytových jednotek bez 
pohledávky tzv. obálkovou metodou dle návrhu Rady města Přerova.


