
P ř í l o h a  1  – p r o d e j  1 6  b y t o v ý c h  j e d n o t e k

1. bytová jednotka č. 2466/4 v objektu k bydlení č.p. 2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 
2467 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5736/1 v k.ú. Přerov 
(Jižní čtvrť I/9,10,11,12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení č.p. 2464, č.p. 2465, č.p. 2466, č.p. 2467 příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku 
p.č. 5736/1 v k.ú. Přerov ve výši 97/2355.

2. bytová jednotka č. 2499/6 v objektu k bydlení č.p. 2498, č.p. 2499, č.p. 2500, č.p. 
2501, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/2, p.č. 5734/3, 
p.č. 5734/4, p.č. 5734/5 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/17,18,19,20) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2498, č.p. 2499, 
č.p. 2500, č.p. 2501 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
5734/2, p.č. 5734/3, p.č. 5734/4, p.č. 5734/5 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 
5734/2, p.č. 5734/3, p.č. 5734/4, p.č. 5734/5 v k.ú. Přerov ve výši 5104/166819.

3. tři bytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
II/10,11,12) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549,příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5738/11 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
2549/1                                          6898/174951
2549/4                                          7529/174951
2549/7                                          6381/174951

4. bytová jednotka č. 2490/6 v objektu k bydlení č.p. 2489, č.p. 2490 příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5734/12, p.č. 5734/13 v k.ú. Přerov (Jižní 
čtvrť I/26,27) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2489, č.p. 2490 příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 5734/12, p.č. 5734/13 v k.ú. Přerov a příslušného spoluvlastnického 
podílu na pozemku p.č. 5734/12, p.č. 5734/13 v k.ú. a obci Přerov  ve výši 
5124/78311.

5. bytová jednotka č. 2603/1 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. 5739/9, v k.ú. Přerov ve výši 5196/173777.

6. dvě bytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541 příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
II/17,18,19) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech 
objektu bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541 příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5738/5 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
2539/3                                          600/16353
2540/3                                          628/16353

7. bytová jednotka č. 2523/1 v objektu k bydlení č.p. 2523, č.p. 2524 příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/6, p.č. 5745/7 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
IV/6,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 2523, č.p. 2524 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 5745/6, p.č. 5745/7 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 5745/6, p.č. 5745/7 
v k.ú a obci Přerov ve výši 575/7028.

8. bytová jednotka č. 49/1 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  vše v k.ú. a obci Přerov ve výši 4366/77136.

9. bytová jednotka č. 1510/1 v objektu k bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512,  
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3346/9, v k.ú. Přerov 
(Kozlovská 27,29,31) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bydlení č.p. 1507, č.p. 1510, č.p. 1512, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, na pozemku p.č. 3346/9, v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3346/9 
v k.ú. Přerov ve výši 7900/206480.

10. bytová jednotka č. 801/14 v objektu k bydlení č.p. 801, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2680/16 v k.ú. Přerov (U Tenisu 8) včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 801, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2680/16 v k.ú. Přerov a 
zastavěném pozemku p.č. 2680/16 v k.ú. Přerov ve výši 5356/234013.

11. tři bytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 
9,11,13) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a zastavěném pozemku p.č. 3067/4 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
457/1                                            2308/203682
457/12                                          5220/203682
1094/1        2330/203682


