
Příloha č. 3

1. 2 bytových jednotek 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, které k 
vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2468/1                                          5035/122985
2470/1                                          5018/122985

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. bytové jednotky č. 49/14 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 příslušného spoluvlastnického 
podílu na pozemku p.č. 3461v k.ú. a obci Přerov ve výši 5277/77136.

4. 2 bytových jednotek 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, které k vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                     spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
629/1                                            4511/76986
629/15                                          5200/76986

5. bytové jednotky č. 2382/5 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. 5196/21 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 
3671 a příslušném spoluvlastnickém podílu na pozemku p.č. 3670, zahrada v še v k.ú a obci 
Přerov ve výši 4835/81003.

6. 2 bytových jednotek 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, které k 
vlastnictví bytových jednotek náleží, a to  

                                                    spoluvlastnický podíl na společných 
bytová jednotka č.                       částech objektu k bydlení a pozemku
2503/2                                          5521/132455
2505/5                                          5531/132455

7. 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
2532/1                                          5576/132855

8.  bytové jednotky č. 2178/2 v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov (Na Odpolední 2)) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2178, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3672 a 
příslušného spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3673, ostatní plocha, vše v k.ú. a obci 
Přerov ve výši 7151/148496.

9. 2 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
II/1,2,3,4) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení
č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5739/3 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
2600/1                                          5150/173777
2600/4                                          5125/173777


