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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Dobrý den, 
 
na základě Vaší žádosti Vám zasíláme požadované informace. 
 
1) Město Přerov má v majetku ke dni 9. 2. 2017  1 427 bytů. 
 
2) Městské byty si spravuje sám Magistrát města Přerova, prostřednictvím správy 
majetku a komunálních služeb, oddělením bytové správy. 
 
3) Aktuálně je pronajato 1 205 městských bytů. 
 
4) Do skupiny sociálních bytů patří po novele našeho předpisu o hospodaření s 
obecními byty 154 bytů. 
 
5) Cena nájmu v bytech: 
 

Typ bytu Cena v Kč/m2 

Standardní byt 49,92 

Byt snížené kvality 44,93 

Byt v domě s pečovatelskou službou 35,74 

Byt obsazený z výběrového řízení prům. 75,00 

  
6) Statutární město Přerov má aktuálně nepronajatých městských bytů 222. 

7) Rozloha jednotlivých bytů je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 



8) Menší část bytů je volná z důvodu nedávného uvolnění a je před přidělením 

novým nájemcům, větší část z uvedeného počtu bytů jsou byty vrácené ve velmi 

špatném stavu, kdy je nutné provést jejich částečnou, ale mnohdy i celkovou 

rekonstrukci a není tedy možné je obsadit.  

9) Tyto náklady samostatně neevidujeme. Pokud však v bytě nenastane havárie 

např. prasknutí vodovodní stoupačky, v bytě se nic do doby zajištění finančních 

prostředků na jejich rekonstrukci neprovádí. V některých bytech se v zimním období 

provádí temperace, aby nedošlo např. k zamrznutí vody v bytě. Tato temperace by 

se dala vyčíslit ve výši cca 200 tis. Kč/rok. 

10 a 11) Systém přidělování upravuje Vnitřní předpis č. 3/2016 vydaný Radou města 

Přerova, o hospodaření s obecními byty, který máte přílohou č. 2 tohoto dokumentu.   

12)  

Počet privatizovaných městských bytů v posledních deseti letech 

  

rok počet prodaných 

bytů 

2007 18 

2008 52 

2009 26 

2010 235 

2011 147 

2012 134 

2013 57 

2014 14 

2015 2 

2016 0 

celkem 685 

 

13) Usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 245/9/4/2015 byly zrušeny oba 

doposud platné vnitřní předpisy upravující zásady realizace prodeje bytů a 

nebytových prostor. V současné době tedy město Přerov neprodává žádné bytové 

jednotky a nemá schválen ani žádný záměr prodeje.  

 

S přáním hezkého dne  

 

        Ing. Eva Pospíšilíková 

                      vedoucí oddělení bytové správy 
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