
Příloha 4

Fotodokumentace jednotlivých bytových jednotek

1. Bytová jednotka 2468/1
2. Bytová jednotka 2470/1
3. Bytová jednotka 2551/3
4. Bytová jednotka 2520/2
5. Bytová jednotka 2519/4
6. Bytová jednotka 2519/5
7. Bytová jednotka 2519/6
8. Bytová jednotka 49/14
9. Bytová jednotka 629/1
10. Bytová jednotka 629/15
11. Bytová jednotka 1963/12
12. Bytová jednotka 1963/17
13. Bytová jednotka 1963/18
14. Bytová jednotka 2382/5
15. Bytová jednotka 2503/2
16. Bytová jednotka 2505/5
17. Bytová jednotka 2531/6
18. Bytová jednotka 2532/1
19. Bytová jednotka 2698/17
20. Bytová jednotka 2178/2
21. Bytová jednotka 2600/1
22. Bytová jednotka 2600/4



1. Jižní čtvrť I/13, b.j. 1, Přerov, k. ú. Přerov
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 zůstává 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. Na bytové jednotce č. 2468/1 
oddělení bytové správy neeviduje pohledávku. Bytová jednotka o velikosti 2 + 1  je situována v
1.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 50,51 m2. Hodnoty dle PEN:
třída C =115,4 kWh/m2, celková roční dodaná energie 609,9 GJ, Podíl dodané energie: vytápění a 
větrání 72,7 %, teplá voda 23,7 %, osvětlení 3,6 %.  

Popis bytu: V celém domě nová okna, fasáda po zateplení, provedena rekonstrukce ZTI. V bytě je 
původní zděná koupelna, vytápění pomocí plynové karmy a plynových topidel, v koupelně je 
elektrický žebřík,  na podlahách v pokojích jsou původní parkety. Výše měsíčního příspěvku do fondu 
oprav činí 2 568,- Kč.

                      



2. Jižní čtvrť I/15, b.j. 1, Přerov, k. ú. Přerov
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 zůstává 6 bytových jednotek. Čtyři bytové jednotky jsou obsazeny a dvě bytové 
jednotky jsou volné. 
Bytová jednotka č. 2470/1 je bytem volným od 30.6.2012. Na uvedené bytové jednotce 
eviduje oddělení bytové správy pohledávky. Bytová jednotka o velikosti 2 + 1  je situována v
1.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 50,54 m2. Hodnoty dle PEN:
třída C =115,4 kWh/m2, celková roční dodaná energie 609,9 GJ, Podíl dodané energie: vytápění a 
větrání 72,7 %, teplá voda 23,7 %, osvětlení 3,6 %.  

Popis bytu: V celém domě nová okna, fasáda po zateplení, provedena rekonstrukce ZTI. V bytě je 
původní zděná koupelna, vytápění pomocí plynové karmy a plynových topidel, v koupelně elektrický 
žebřík,  na podlahách v pokojích jsou původní parkety. V bytě jsou francouzské dveře a v kuchyni 
udělána ze sádrokartonu komora.  Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 2 559,- Kč.

                                          

                                            

                                                        

                          
         



3. Jižní čtvrť II/15, b.j. 3, Přerov, k. ú. Přerov
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 bytové jednotce neeviduje oddělení bytové 
správy žádné pohledávky.
Bytová jednotka o velikosti 2 + 1  je situována ve 2.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 60,66 m2.
SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií.

Popis bytu: V celém domě nová okna, fasáda po zateplení, provedena rekonstrukce ZTI. V bytě je 
zrekonstruovaná zděná koupelna, vytápění dálkové,  na podlahách v pokojích jsou původní parkety.    
V bytě se nachází zděná komora a vestavěná skříň v chodbě. Výše měsíčního příspěvku do fondu 
oprav činí 1 864,- Kč.
                     

                

                                   



4. Jižní čtvrť III/8, b.j. 2, Přerov, k. ú. Přerov
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. 
Bytová jednotka o velikosti 2 + 1  je situována v 1.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 55,91 m2.
SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií.  

Popis bytu: V celém domě nová okna, fasáda před zateplením, provedena rekonstrukce ZTI. 
V bytě byla rekonstruována koupelna, vytápění pomocí plynových topidel, ohřev vody plynovou 
karmou, na podlahách v pokojích jsou původní parkety. U domu se nachází krásné dětské hřiště.         
V bytě se nachází zděná komora. Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 2 288,- Kč.

                      

                        

                             



5. Jižní čtvrť III/9, b.j. 4, Přerov, k. ú. Přerov
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. 2519/4 je bytem volným od 31.12.2010 a na uvedené jednotce nemá 
oddělení bytové správy evidovány pohledávky. Bytová jednotka o velikosti 2 + 1  je situována ve 
2.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 51,96 m2. SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje 
vyúčtováním energií.  

Popis bytu: V celém domě nová okna, fasáda před zateplením, provedena rekonstrukce ZTI. 
V bytě byla rekonstruována koupelna, vytápění pomocí plynové karmy a plynových topidel,               
na podlahách v pokojích jsou původní parkety. U domu se nachází krásné dětské hřiště. V bytě se 
nachází zděná komora. Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 2 154,- Kč.

                

                  

                                          



6. Jižní čtvrť III/9, b.j. 5, Přerov, k. ú. Přerov
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. 2519/5 je bytem volným od 31.8.2012 a na uvedené jednotce má 
oddělení bytové správy evidovány pohledávky. 
Bytová jednotka o velikosti 2 + 1  je situována ve 3.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 54,82 m2.
SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií.  

Popis bytu: V celém domě nová okna, fasáda před zateplením, provedena rekonstrukce ZTI. 
V bytě byla rekonstruována koupelna, vytápění pomocí plynových topidel, ohřev vody plynovou 
karmou, na podlahách v pokojích jsou původní parkety. U domu se nachází krásné dětské hřiště. V 
bytě se nachází zděná komora. Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 2 125,- Kč.

                

                         

                                       



7. Jižní čtvrť III/9, b.j. 6, Přerov, k. ú.Přerov

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. 2519/6 je bytem volným od 15.7.2010 a na uvedené jednotce nemá 
oddělení bytové správy evidovány pohledávky. 
Bytová jednotka o velikosti 2 + 1  je situována ve 3.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 51,57 m2.
SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií.  

Popis bytu: V celém domě nová okna, fasáda před zateplením, provedena rekonstrukce ZTI. 
V bytě byla rekonstruována koupelna, vytápění pomocí plynové karmy a plynových topidel,               
na podlahách v pokojích je linoleum. Přímo v bytě se nachází zděná komora. Výše měsíčního 
příspěvku do fondu oprav činí 2 138,- Kč.

                   

                 

      



8. Mervartova 49/3, b.j. 14, Přerov, k. ú.Přerov
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 12 bytových jednotek. 
V majetku statutárního města Přerova zůstávají 4 bytové jednotky. Z tohoto počtu jsou 3 bytové 
jednotky obsazené a 1 bytová jednotka je volná s možností prodeje. Bytová jednotka 49/14  je bytem 
volným od 30.9.2007. Na bytě neeviduje oddělení bytové správy žádné pohledávky. 
Bytová jednotka  o velikosti 1 + 1  je situována ve 4.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 54,50 
m2. SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií.  

Popis bytu: V celém domě nová okna, fasáda nezateplena.V bytě původní zděná koupelna, toaleta 
i kuchyňská linka, vytápění dálkové, na podlahách v pokojích jsou původní parkety. K bytu přísluší 
lodžie napůl předsazená. Výhled do zeleně. Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 1 349,- Kč. 

                             

                            

                    



9. Mervartova 629/7, b.j. 1, Přerov, k. ú.Přerov
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. Byt byl 
nabízen k prodeji již 5.10.2011, 21.5.2012, 21.5.2013 a 13.8.2013. O byt neprojevil nikdo zájem. 
Bytová jednotka o velikosti 1 + 1  je situována v 1.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 44,26 m2.
SVJ nevyhotovilo PEN. Spotřeba tepla k nahlédnutí. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií.  

Popis bytu: V celém domě původní okna, fasáda nezateplena. V bytě původní zděná koupelna, 
toaleta i kuchyňská linka, vytápění dálkové, na podlahách v pokojích je linoleum. V domě provedena 
rekonstrukce ZTI a vstupních dveří do domu. Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 1 158,-
Kč. 

                     

                               

                                         

                   



10.Mervartova 629/7, b.j. 15, Přerov, k. ú. Přerov
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 629/15  je bytem volným od 31.1.2012. Na uvedené jednotce má oddělení bytové 
správy evidovány pohledávky. Bytová jednotka o velikosti 1 + 1  je situována ve 4.NP. Celková 
podlahová plocha bytu činí 52,64 m2. SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním 
energií.  

Popis bytu: V celém domě původní okna, fasáda nezateplena. V bytě původní zděná koupelna, 
toaleta i kuchyňská linka, vytápění dálkové, na podlahách v kuchyni je linoleum a v pokoji parkety.    
V domě provedena rekonstrukce ZTI a vstupních dveří do domu. V bytě jsou na stropě polystyrenové 
kazety. K bytu náleží balkon, jenž má stěny obloženy dřevem. Výše měsíčního příspěvku do fondu 
oprav činí 1 330,- Kč. 

                           

                          

                         



11. Náměstí Svobody 4 , b.j. 12 , Přerov, k. ú. Přerov
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. Bytová jednotka o velikosti 1 + 1  je situována ve 3.NP. Celková podlahová 
plocha bytu činí 54,38 m2. SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií.  

Popis bytu: V celém domě původní okna i fasáda. Zděná koupelna a toaleta původní, v koupelně 
elektrický boiler, vytápění ústřední prostřednictvím  plynových topidel, na podlaze v pokoji je 
linoleum a původní parkety. Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 1 052,- Kč.

                      

                 

                  



12.Náměstí Svobody 4 , b.j. 17 , Přerov, k. ú. Přerov
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. 1963/17 je od 31.1.2011 bytem volným. Na bytové jednotce eviduje oddělení 
bytové správy pohledávky. Bytová jednotka o velikosti 1 + 1  je situována ve 4.NP. Celková 
podlahová plocha bytu činí 56,90 m2. SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním 
energií.  

Popis bytu: V celém domě původní okna i fasáda. Zděná koupelna a toaleta původní, v koupelně 
elektrický boiler, vytápění ústřední prostřednictvím  plynových topidel, na podlaze v pokoji jsou 
původní parkety. V bytě je patrná plíseň. Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 1 011,- Kč.

                       

                       



                          

13.Náměstí Svobody 4 , b.j. 18 , Přerov, k. ú. Přerov
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 1963/18  je bytem volným od 31.12.2010.Na uvedené jednotce nemá oddělení bytové 
správy evidovány pohledávky.  Celý dům byl prodáván až v dubnu roku 2012. Bytová jednotka o 
velikosti 2 + 1  je situována ve 4.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 80,25 m2. SVJ nevyhotovilo 
PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií.  

Popis bytu: V celém domě je původní okna i fasáda. Zděná koupelna a toaleta původní,                  
v koupelně elektrický boiler, vytápění ústřední prostřednictvím  plynových topidel, na podlahách 
v pokojích jsou původní parkety. K bytu patří lodžie. Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí     
1 390,- Kč.

                                        

                         

                          



14.Na Odpolední 2382/4, b.j. 5, Přerov, k. ú. Přerov
V objektu k bydlení č.p. 2382 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 367 v k.ú. 
Přerov (Na Odpolední 4) bylo z celkového počtu 16 bytových jednotek prodáno 12 bytových jednotek. 
V majetku statutárního města Přerova zůstávají 4 bytové jednotky a z tohoto počtu jsou 3 bytové 
jednotky obsazeny a 1 bytová jednotka je volná s možností prodeje. 
Bytová jednotka č. 2382/5 je od 31.7.2009 bytem volným. Na bytové jednotce eviduje oddělení bytové 
správy pohledávky. Tato bytová jednotka byla nabízena k prodeji dne 5.10.2011, 21.5.2012, 13.5.2013 
a 13.8.2013, nikdo však o ni neprojevil zájem. Bytová jednotka o velikosti 1 + 1  je situována ve 2.NP. 
Celková podlahová plocha bytu činí 48,97 m2. SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje 
vyúčtováním energií. 

Popis bytu: V celém domě  jsou vyměněna okna , fasáda nezateplena. V bytě je nedokončená 
rekonstrukce koupelny. Byla provedena rekonstrukce ZTI, na podlaze v pokoji je linoleum, v kuchyni 
je dlažba. Vytápění v bytě plynovými topidly. Měsíční příspěvek do fondu oprav činí 1 596,- Kč.

                      

                                     

                                    



15.Jilemnického 2503/3, b.j. 2, Přerov, k. ú.Přerov
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. Bytová jednotka o velikosti 2 + 1  je situována v 1.NP. Celková podlahová plocha 
bytu činí 52,61 m2. SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním služeb.

Popis bytu: V celém domě provedena výměna oken, fasáda nezateplena. V bytě původní zděná 
koupelna i toaleta, plynové topidlo v kuchyni, na podlahách v pokojích jsou původní parkety, přímo 
v bytě se nachází zděná komora.Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 1 400,- Kč. 

                                   

                               
   

                                                                                                        
                    



16.Jilemnického 2505/7, b.j. 5, Přerov, k. ú.Přerov
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 2505/5  je bytem volným od 31.12.2008. Na uvedené jednotce nemá oddělení bytové 
správy evidovány pohledávky. Bytová jednotka o velikosti 2 + 1  je situována ve 3.NP. Celková 
podlahová plocha bytu činí 52,71 m2. SVJ nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním 
služeb.

Popis bytu: V celém domě provedena výměna oken, fasáda nezateplena. V bytě původní zděná 
koupelna i toaleta, plynové topidlo v kuchyni, na podlahách v pokojích jsou původní parkety, přímo v 
bytě se nachází zděná komora.Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 1 403,- Kč. 



17.Jilemnického 2531/4, b.j. 6, Přerov, k. ú.Přerov
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 20 bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstávají       
3 bytové jednotky a z tohoto počtu je 1 bytová jednotka obsazena a 2 bytové jednotky jsou volné s 
možností prodeje. 
Bytová jednotka 2531/6  je bytem volným od 31.3.2009. Na uvedené jednotce nemá oddělení bytové 
správy evidovány pohledávky. Bytová jednotka č. 2531/6 byla nabízena k prodeji dne 21.5.2012, 
5/2013 a 13.8.2013, nikdo však o tuto neprojevil zájem. Bytová jednotka o velikosti 2 + 1  je situována 
ve 3.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 55,39 m2. Hodnoty dle PEN:
třída G =245 kWh/m2, celková roční dodaná energie 1370,01 GJ, Podíl dodané energie: vytápění          
a větrání 52,0 %, teplá voda 32 %, osvětlení 16 %.  

Popis bytu: V celém domě provedena výměna oken, fasáda se nyní zatepluje.V bytě původní 
zděná koupelna i toaleta, plynové topidlo v kuchyni, na podlahách v pokojích jsou původní parkety, 
přímo v bytě se nachází zděná komora.Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 1 725,- Kč. 

                  

           



18.Jilemnického 2532/6, b.j. 1, Přerov, k. ú. Přerov
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 20 bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstávají       
3 bytové jednotky a z tohoto počtu je 1 bytová jednotka obsazena a 2 bytové jednotky jsou volné         
s možností prodeje. Bytová jednotka č. 2532/1 je bytem volným od 31.1.2011. Na bytové jednotce 
eviduje oddělení bytové správy pohledávky. Bytová jednotka č. 2532/1 byla nabízena k prodeji dne 
21.5.2012, 5/2013 a 13.8.2013, nikdo však o tuto neprojevil zájem. Bytová jednotka o velikosti 2 + 1  
je situována v 1.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 53,17 m2. Hodnoty dle PEN:
třída G =245 kWh/m2, celková roční dodaná energie 1370,01 GJ, Podíl dodané energie: vytápění          
a větrání 52,0 %, teplá voda 32 %, osvětlení 16 %.  

Popis bytu: V celém domě provedena výměna oken, fasáda se nyní zatepluje.V bytě původní 
zděná koupelna i toaleta, plynové topidlo v kuchyni, na podlahách v pokojích jsou původní parkety, 
přímo v bytě se nachází zděná komora.Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 1 747,- Kč. 

                              

                                            

                     



19.Optická 2698/10, b.j. 17, Přerov, k. ú. Přerov
V objektu k bydlení č.p. 2698, č.p. 2699, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5196/21 v k.ú. Přerov (Optiky 10,12) bylo z celkového počtu 38 bytových jednotek prodáno 37 
bytových jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstává 1 bytová jednotka. Tato bytová 
jednotka je od 9.2.2012 bytem volným. Byt byl nabízen k prodeji 21.5.2012, 13.5.2013 a 13.8.2013.   
O byt nikdo neprojevil zájem. Na uvedené bytové jednotce eviduje oddělení bytové správy 
pohledávky (dlužnice je v insolvenci).
Bytová jednotka o velikosti 2 + 1 + balkon  je situována v 5.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 
52,01 m2. SVJ nevyhotovilo PEN. Spotřeba tepla k nahlédnutí. Vlastník nedisponuje vyúčtováním 
ostatních energií.

Popis bytu: V celém domě provedena výměna oken, fasáda je zateplená. Provedena rekonstrukce 
ZTI i rozvodů plynu. V bytě původní bytové jádro i toaleta, topení ústřední, na podlahách v pokojích 
jsou původní parkety. Balkon je zastřešen. Výše měsíčního příspěvku do fondu oprav činí 1 026,- Kč. 

              

              

                   



20.Na Odpolední 2178/2, b.č. 2, Přerov, k. ú.Přerov
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) bylo z celkového počtu 22 bytových jednotek prodáno 15 bytových 
jednotek. V majetku statutárního města Přerova zůstává 7 bytových jednotek. Bytová jednotka           
č. 2178/2  je od 31.10.2009 bytem volným. Na této bytové jednotce neeviduje oddělení bytové správy 
pohledávku.  Bytová jednotka  o velikosti 2 + 1  je situována v 1.NP. Celková podlahová plocha bytu 
činí 72,24 m2. SVJ nevyhotovilo PEN. Spotřeba tepla k nahlédnutí. Vlastník nedisponuje vyúčtováním 
ostatních energií. 

Popis bytu: V celém domě jsou původní okna, fasáda nebyla prozatím zateplena. V bytě je 
původní koupelna i kuchyňská linka, na podlahách v pokojích je linoleum, přímo v bytě je komora. 
Byt se nachází v domě s nově vzniklým společenstvím vlastníků jednotek, kde není ještě stanovena 
výše příspěvku do fondu oprav. 

     

                   

                           

                          



21.Jižní čtvrť II 2600/1, b.č. 1, Přerov, k. ú.Přerov
V objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602 a 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) bylo z celkového počtu               
32 bytových jednotek a 1 nebytového prostoru prodáno 19 bytových jednotek. V majetku statutárního 
města Přerova zůstává 13 bytových jednotek a 1 nebytový prostor. Z uvedených bytů je                      
11  obsazených a 2 byty jsou volné. Bytová jednotka č. 2600/1 je bytem volným od 12.9.2012 a na 
uvedené jednotce má oddělení bytové správy evidovány pohledávky. Celý dům byl prodáván v  roce 
2013 a uvedená bytová jednotka by byla prodávána výběrovým řízením poprvé. Bytová jednotka       
o velikosti 2 + 1  je situována v 1.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 56,85 m2. SVJ 
nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií. 

Popis bytu: V celém domě jsou původní okna, fasáda nebyla prozatím zateplena. V domě byla 
provedena rekonstrukce ZTI. V bytě je původní koupelna i kuchyňská linka, na podlahách v pokojích 
jsou parkety, přímo v bytě je komora. Byt se nachází v domě s nově vzniklým společenstvím vlastníků 
jednotek, kde není ještě stanovena výše příspěvku do fondu oprav. 



22.Jižní čtvrť II 2600/1, b.č. 4, Přerov, k. ú.Přerov
V objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602 a 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) bylo z celkového počtu                
32 bytových jednotek a 1 nebytového prostoru prodáno 19 bytových jednotek. V majetku statutárního 
města Přerova zůstává 13 bytových jednotek a 1 nebytový prostor. Z uvedených bytů je                      
11  obsazených a 2 byty jsou volné. Bytová jednotka 2600/4 je bytem volným od 19.6.2013. Na této 
bytové jednotce nejsou oddělením bytové správy evidovány pohledávky. Celý dům byl prodáván         
v  roce 2013 a uvedená bytová jednotka by byla prodávána výběrovým řízením poprvé. Bytová 
jednotka o velikosti 2 + 1  je situována ve 2.NP. Celková podlahová plocha bytu činí 55,62 m2. SVJ 
nevyhotovilo PEN. Vlastník nedisponuje vyúčtováním energií. 

Popis bytu: V celém domě jsou původní okna, fasáda nebyla prozatím zateplena. V domě byla 
provedena rekonstrukce ZTI. V bytě je zrekonstruovaná koupelna a původní kuchyňská linka, na 
podlahách v pokojích jsou parkety, přímo v bytě je komora. Byt se nachází v domě s nově vzniklým 
společenstvím vlastníků jednotek, kde není ještě stanovena výše příspěvku do fondu oprav. 


