
VNITŘNÍ  PŘEDPIS   č.  25/2007 

 

Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor                                 

dle zákona  č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání konaném dne 10. 12. 2007 usnesením 

č. 216/11/3/2007 F-1 vydalo tyto Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle 

zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, změn a doplnění, schválených 

Zastupitelstvem města Přerova, usnesením č. 375/16/4/2008 na 16. zasedání dne 16. 

a 23.6.2008 a usnesením č. 644/2/21/4/2009 na 21. zasedání dne 20.4.2009 (dále jen Zásady). 

 

čl. I 

Obecné zásady prodeje 

1.) Tyto Zásady se vztahují na prodej 1.013 bytových jednotek (dále jen jednotek) 

a nebytových prostor v 56 domech ve vlastnictví statutárního města Přerova dle 

přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí tohoto vnitřního předpisu. 

2.) Správcem domů vymezených v odstavci 1 je pověřena ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 

písm. h) zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 

některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, Domovní správa 

města Přerova, příspěvková organizace, se sídlem v Přerově, Blahoslavova 3, 

IČ 47184728 (dále jen DSMP). 

 

čl. II 

Pravidla prodeje jednotek stávajícím nájemcům 

1.) Pověřený subjekt osloví nájemce jednotek určených k prodeji v domě s žádostí o sdělení, 

zda mají zájem o nabytí jednotky do vlastnictví.  

2.) Podmínkou pro zahájení následných kroků vedoucích k realizaci převodu jednotek 

v domech je kladné vyjádření nájemců nejméně 70 % jednotek určených k prodeji v domě 

splňujících podmínku bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku.  

3.) Požádá-li písemně o převod jednotek nájemci nejméně 60 % jednotek určených k prodeji 

v domě splňujících podmínku bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku, budou následné 

kroky vedoucí k realizaci převodu jednotek v domech realizovány pouze po souhlasném 

projednání v zastupitelstvu města.  

4.) Nájemce jednotky, který má zájem o převod jednotky do svého vlastnictví, nesmí mít vůči 

statutárnímu městu Přerovu a jím zřízeným či založeným společnostem závazky po lhůtě 

splatnosti. Součástí kladného vyjádření na oslovení dle odstavce 2 tohoto článku musí být 

čestné prohlášení žadatele o jeho bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Přerovu a jím 

zřízeným či založeným společnostem a zproštění mlčenlivosti správce daně podle ust. 

§ 24 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů. Vzor zproštění mlčenlivosti je uveden v příloze č. 1 k těmto Zásadám.   



5.) Po obdržení žádosti s určeným minimálním počtem zájemců dle odstavce 2, popř. 

po schválení záměru převodu jednotek zastupitelstvem města v případě postupu dle 

odstavce 3 tohoto článku, zajistí pověřený subjekt zpracování prohlášení vlastníka budovy 

ve smyslu ustanovení § 4 zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 

vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 

některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů a po vyhotovení 

prohlášení zajistí jeho vklad do katastru nemovitostí. 

6.) Po provedení vkladu prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí zajistí pověřený 

subjekt zpracování znaleckého posudku na ocenění jednotky vč. spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu a spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele), je-

li statutární město Přerov vlastníkem či spoluvlastníkem tohoto pozemku.  

7.) Po splnění kroků uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku zpracuje Odbor 

majetku, jeho správy a provozu Magistrátu města Přerova (dále jen odbor majetku), 

podkladové materiály pro jednání Rady města Přerova (dále jen rada města) a 

zastupitelstva města – schválení úplatného převodu jednotek žadatelům (nájemcům 

jednotek určených k převodu v domě).  

8.) V případě schválení převodu jednotky zastupitelstvem města připraví pověřený subjekt 

nabídku s návrhem smlouvy o převodu jednotky a tuto smlouvu zašle k akceptaci 

nájemcům, kteří nemají vůči statutárnímu městu Přerovu a jím zřízeným či založeným 

společnostem závazky po lhůtě splatnosti. Nájemcům majícím závazky po lhůtě splatnosti 

vůči statutárnímu městu Přerovu a jím zřízeným či založeným společnostem, nebude 

nabídka na odkoupení jednotky učiněna.   

9.) Lhůta pro přijetí nabídky – akceptaci smlouvy o převodu jednotky činí 6 měsíců ode dne 

převzetí nabídky.  

10.) Kupní cena za jednotku je splatná do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami, pokud nebude dohodnut jiný režim plnění kupní ceny (např. bankovní garance). 

Nebude-li kupní cena ve lhůtě uhrazena, vyhrazuje si statutární město Přerov právo 

od smlouvy o převodu jednotky odstoupit.  

11.) Nebudou-li ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl nájemcům doručen návrh na uzavření 

smluv o převodu jednotek, uzavřeny smlouvy k min. 70 % jednotkám určeným k prodeji 

v domě splňujících podmínku bezdlužnosti dle odstavce 4 tohoto článku, popř. nebude-li 

ve lhůtách dohodnutých ve smlouvách o převodu jednotek uhrazena kupní cena u min. 

70 % jednotek určených k prodeji v domě, vyhrazuje si statutární město Přerov právo 

od smluv o převodu jednotek odstoupit.  

12.) Smlouvy o převodu jednotek budou podány ke katastrálnímu úřadu k zahájení 

vkladového řízení hromadně, po podpisu smluv a zaplacení kupních cen nájemci min. 

70 % jednotek určených k prodeji v domě.  

13.) Pro účely tohoto článku se jednotky nerozlišují velikostí (podlahovou výměrou).   

 

čl. III. 

Pravidla prodeje jednotek nájemcům v období vymezeném uplynutím 6 měsíční lhůty 

pro přijetí nabídky a 1 rokem od uplynutí 6 měsíční lhůty                                                

v případech, proběhlo-li k prodeji jednotek výběrové řízení  

1.) Po dobu jednoho roku od uplynutí 6 měsíční lhůty, během níž byla učiněna stávajícímu 

nájemci  nabídka převodu jednotky - zaslán návrh smlouvy o převodu jednotky dle článku 



II odstavce 8 těchto Zásad, má nájemce při převodu bytu právo na jeho přednostní nabytí 

za podmínek stanovených v § 606 zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.) Proběhlo-li v době 1 roku od uplynutí 6 měsíční lhůty, v níž nájemce nepřijal návrh  

na uzavření smlouvy o převodu jednotky (popř. došlo-li za strany prodávajícího 

k odstoupení od smlouvy z důvodu nezaplacení kupní ceny kupujícím) výběrové řízení dle 

článku IV těchto Zásad, bude Odborem majetku stávajícímu nájemci učiněna opětovná 

nabídka na koupi jednotky, a to za cenu dosaženou výběrovým řízením.  

3.) Projeví-li nájemce jednotky zájem o koupi jednotky za cenu dosaženou aukcí, zpracuje 

Odbor majetku podkladové materiály pro jednání rady města a zastupitelstva města – 

schválení úplatného převodu jednotky stávajícímu nájemci.  

4.) V případě schválení převodu jednotky nájemci zastupitelstvem města připraví pověřený 

subjekt návrh smlouvy o převodu jednotky. Smlouvu o převodu jednotky je nájemce 

povinen uzavřít do tří měsíců ode dne doručení nabídky, jinak jeho právo na přednostní 

nabytí jednotky zaniká. Kupní cena za jednotku je splatná do 30 dnů od podpisu smlouvy 

oběma smluvními stranami, pokud nebude dohodnut jiný režim plnění kupní ceny (např. 

bankovní garance). Nebude-li kupní cena ve lhůtě uhrazena, vyhrazuje si statutární město 

Přerov právo od smlouvy o převodu jednotky odstoupit.  

5.) V případě neprojevení zájmu nájemcem jednotky o koupi jednotky za cenu dosaženou 

výběrovým řízením, neuzavření smlouvy o převodu jednotky či odstoupení prodávajícího 

od smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny kupujícím (odstavec 4 tohoto článku), bude 

postupováno dle článku IV odstavec 6 a 7 těchto Zásad.  

 

čl.  IV 

Pravidla prodeje jednotek jiné osobě než nájemci  

1.) V případě volné (neobsazené) jednotky v domech vymezených v článku I odstavec 1, 

popř. nepřijme-li stávající nájemce jednotky nabídku na převod jednotky (tj. nepodepíše 

smlouvu o převodu jednotky) do 6 měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být tato 

jednotka  převedena jiné osobě.  

2.) Prodej jednotky jiné osobě bude uskutečněn vždy po zveřejnění nabídky včetně podmínek  

prodeje a prodej bude probíhat formou veřejného výběrového řízení. Organizaci a průběh 

výběrového řízení zajišťuje DSMP. 

3.) Účastník výběrového řízení musí složit kauci ve výši 20 000,- Kč za 1 jednotku. Má-li 

účastník aukce v úmyslu získat právo na uzavření smlouvy o převodu jednotky k více 

jednotkám, musí složit pro účast v každém výběrovém řízení, v níž chce uvedené právo 

získat, zvlášť kauci 20 000,- Kč.  

4.) Účastníku výběrového řízení, který podá nejvyšší nabídku, bude část této kauce ve výši 

15 000,- Kč použita na náklady spojené s výběrovým řízením a s převodem jednotky 

a pozemku (není součástí kupní ceny bytu) a zbývající část kauce ve výši 5 000,-Kč bude 

použita jako částečná splátka kupní ceny jednotky. Neúspěšným účastníkům bude kauce 

v plné výši 20 000,- Kč vrácena. Pokud účastník svým jednáním zmaří samotné výběrové 

řízení nebo výsledek výběrového řízení, kauce ve výši 20 000,- Kč propadá a tomuto 

účastníkovi se nevrací. 

5.) Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je dále zaplacení účastnického poplatku ve výši 

500,- Kč s možností účasti ve všech výběrových řízeních dne. Tento poplatek je nevratný.  



6.) Po úspěšně proběhlém výběrovém řízení zpracuje DSMP podkladové materiály 

pro jednání rady města a zastupitelstva města – schválení úplatného převodu jednotek 

účastníku výběrového řízení, který podal nejvyšší nabídku.  

7.) V případě schválení převodu jednotky zastupitelstvem města připraví pověřený subjekt 

návrh smlouvy o převodu jednotky. Kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu smlouvy 

oběma smluvními stranami, pokud nebude dohodnut jiný režim plnění kupní ceny (např. 

bankovní garance). Nebude-li kupní cena ve lhůtě uhrazena, vyhrazuje si statutární město 

Přerov právo od smlouvy o převodu jednotky odstoupit.  

 

čl. V 

Doprodej jednotek nájemcům po uplynutí 6 měsíční lhůty pro přijetí nabídky 

v případech, kdy neproběhlo k prodeji jednotek výběrové řízení 

1.) Rozhodne-li zastupitelstvo města o doprodeji jednotek stávajícím nájemcům v případech, 

kdy již uplynula 6 měsíční lhůta k přijetí návrhu na uzavření smlouvy o převodu jednotky 

nájemcem, popř. došlo-li ze strany statutárního města Přerova k odstoupení od smlouvy 

z důvodu nezaplacení kupní ceny kupujícím a zároveň došlo-li v domě již k převodu 

některých jednotek, osloví Odbor majetku nájemce s žádostí o sdělení, zda mají zájem  

na odkoupení jednotky. Nájemcům majícím závazky po lhůtě splatnosti vůči statutárnímu 

městu Přerovu a jím zřízeným či založeným společnostem, nebude oslovení na odkoupení 

jednotky zasláno. 

2.) Lhůta pro písemné sdělení zájmu o koupi jednotky činí 30 dnů ode dne převzetí dopisu dle 

odstavce 1 tohoto článku  a podává se na odboru majetku, Přerov, Blahoslavova 3. 

Nájemce nesmí mít vůči statutárnímu městu Přerovu a jím zřízeným či založeným 

společnostem závazky po lhůtě splatnosti. Součástí sdělení zájmu o převod jednotky musí 

být čestné prohlášení žadatele o jeho bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Přerovu a jím 

zřízeným či založeným společnostem a zproštění mlčenlivosti správce daně podle 

ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů. Vzor zproštění mlčenlivosti je uveden v příloze č. 1 k těmto 

Zásadám.  

3.) V případě zájmu nájemce o koupi jednotky a splňuje-li nájemce podmínku bezdlužnosti 

dle odstavce 2 tohoto článku zpracuje Odbor majetku podkladové materiály pro jednání 

rady města a zastupitelstva města – schválení úplatného převodu jednotek nájemci. 

Nájemcům majícím závazky po lhůtě splatnosti vůči statutárnímu městu Přerovu a jím 

zřízeným či založeným společnostem, nebude jednotka do vlastnictví převedena.   

4.) V případě schválení převodu jednotky zastupitelstvem města připraví pověřený subjekt 

návrh smlouvy o převodu jednotky. Lhůta pro akceptaci smlouvy o převodu jednotky činí 

60 dnů ode dne převzetí nabídky. Kupní cena za jednotku je splatná do 30 dnů od podpisu 

smlouvy oběma smluvními stranami, pokud nebude dohodnut jiný režim plnění kupní 

ceny (např. bankovní garance). Nebude-li kupní cena ve lhůtě uhrazena, vyhrazuje si 

prodávající právo od smlouvy o převodu jednotky odstoupit.  

 

 

 

 

 



čl. VI 

Pravidla prodeje jednotek, na kterých váznou pohledávky  

1.) Prodej jednotek, na kterých vázne pohledávka, bude probíhat formou prodeje pohledávky 

vč. jejího příslušenství s možností následného odkoupení této jednotky. 

2.) Prodej pohledávky jiné osobě bude uskutečněn vždy po zveřejnění nabídky včetně 

podmínek prodeje a prodej bude probíhat formou veřejného výběrového řízení. Organizaci 

a průběh výběrového řízení zajišťuje DSMP. 

3.) Účastník výběrového řízení musí složit kauci ve výši 20 000,- Kč na krytí výdajů 

spojených s prodejem pohledávky vč. jejího příslušenství s možností následného 

odkoupení jednotky. Má-li účastník výběrového řízení v úmyslu získat právo na uzavření 

smluv o postoupení pohledávek k více pohledávkám, s nimiž je spojena možnost 

následného odkoupení více jednotek, musí složit pro účast v každém výběrovém řízení, 

v němž chce uvedené právo získat, zvlášť kauci 20 000,- Kč. Uvedené se nevztahuje 

na případ, kdy k jedné jednotce přísluší více pohledávek. 

4.) Účastníku výběrového řízení, který podá nejvyšší nabídku, bude část této kauce ve výši 

15 000,- Kč použita na  náklady spojené s výběrovým řízením, s přípravou a uzavřením 

smlouvy o  postoupení pohledávky a smlouvy o převodu  jednotky a pozemku. a zbývající 

část kauce ve výši 5 000,- Kč bude použita jako částečná splátka úhrady za postoupení 

pohledávky, popř. kupní ceny bytové jednotky, bude-li úhrada za postoupení pohledávky 

nižší než 5 000,- Kč.  

5.) Neúspěšným účastníkům bude kauce v plné výši 20 000,- Kč vrácena. Pokud účastník 

svým jednáním zmaří samotné výběrové řízení nebo výsledek výběrového řízení, kauce 

ve výši 20 000,- Kč propadá a tomuto účastníkovi se nevrací. 

6.) Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je dále zaplacení účastnického poplatku ve výši 

500,- Kč s možností účasti ve všech výběrových řízeních dne. Tento poplatek je nevratný.  

7.) Po úspěšně proběhlém výběrovém řízení zpracuje DSMP podkladové materiály 

pro jednání rady města a zastupitelstva města – schválení postoupení pohledávky vč. 

příslušenství a schválení úplatného převodu jednotky účastníku výběrového řízení, který 

podal nejvyšší nabídku.  

8.) V případě schválení postoupení pohledávky vč. příslušenství a schválení převodu jednotky 

zastupitelstvem města připraví DSMP návrh smlouvy o postoupení pohledávky vč. 

příslušenství. Úhrada za postoupení pohledávky je splatná do 20 dnů od podpisu smlouvy 

o postoupení pohledávky. V případě nesplnění této povinnosti ze strany postupníka, má 

právo postupitel (statutární město Přerov) od smlouvy o postoupení pohledávky odstoupit.  

9.) Po uzavření smlouvy o postoupení pohledávky a zaplacení úhrady za postoupení této 

pohledávky připraví DSMP smlouvu o převodu bytové jednotky. Kupní cena je splatná do 

30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, pokud nebude dohodnut jiný 

režim plnění kupní ceny (např. bankovní garance). Nebude-li kupní cena ve lhůtě 

uhrazena, vyhrazuje si statutární město Přerov právo od smlouvy o převodu jednotky 

odstoupit. 

 

 

 

 



Cena jednotky, slevy z ceny jednotky a přirážky k ceně jednotky 

čl. VII 

Cena jednotky 

1.) Cena jednotky pro stávajícího nájemce, bude-li nabídka přijata ve lhůtě 2 měsíců ode dne, 

kdy byl nájemci zaslán návrh smlouvy o převodu jednotky (tj. dojde v uvedené lhůtě 

k podpisu smlouvy o převodu jednotky nájemcem), činí 30 % ceny stanovené znaleckým 

posudkem. 

2.) Cena jednotky pro stávajícího nájemce, bude-li nabídka přijata ve lhůtě 6 měsíců ode dne, 

kdy byl nájemci zaslán návrh smlouvy o převodu jednotky (tj. dojde v uvedené lhůtě 

k podpisu smlouvy o převodu jednotky nájemcem), činí 45 % ceny stanovené znaleckým 

posudkem. 

3.) Cena jednotky pro stávajícího nájemce, bude-li zastupitelstvem města rozhodnuto 

o doprodeji jednotek nájemcům postupem dle čl. V těchto Zásad, činí 60 % ceny 

stanovené znaleckým posudkem. 

4.) Cena jednotky zbudované formou půdní vestavby na náklad nájemce, bude-li nabídka 

přijata ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy byl nájemci zaslán návrh smlouvy o převodu 

jednotky (tj. dojde v uvedené lhůtě k podpisu smlouvy o převodu jednotky nájemcem), 

bude pro stávajícího nájemce stanovena způsobem dle odstavce 1 tohoto článku a 

vynásobením koeficientem, jenž bude získán jako poměr mezi dobou uplynulou od nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí na půdní vestavbu jednotky a dobou 40 let, na níž je 

sjednán nájemní vztah. 

5.) Cena jednotky zbudované formou půdní vestavby na náklad nájemce, bude-li nabídka 

přijata ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl nájemci zaslán návrh smlouvy o převodu 

jednotky (tj. dojde v uvedené lhůtě k podpisu smlouvy o převodu jednotky nájemcem), 

bude pro stávajícího nájemce stanovena způsobem dle odstavce 2 tohoto článku a 

vynásobením koeficientem, jenž bude získán jako poměr mezi dobou uplynulou od nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí na půdní vestavbu jednotky a dobou 40 let, na níž je 

sjednán nájemní vztah. 

6.) Cena jednotky zbudované formou půdní vestavby na náklad nájemce, bude-li 

zastupitelstvem města rozhodnuto o doprodeji jednotek nájemcům postupem dle článku 

V těchto Zásad, bude stanovena způsobem dle odstavce 3 tohoto článku a vynásobením 

koeficientem, jenž bude získán jako poměr mezi dobou uplynulou od nabytí právní moci 

kolaudačního rozhodnutí na půdní vestavbu jednotky a dobou 40 let, na níž je sjednán 

nájemní vztah. 

7.) Vyvolávací cena volné jednotky v případě výběrového řízení dle článku IV těchto Zásad 

činí 75 % ceny stanovené znaleckým posudkem. 

8.) Vyvolávací cena jednotky, k níž je uzavřena nájemní smlouva, v případě výběrového 

řízení dle článku IV těchto Zásad činí 90 % ceny stanovené znaleckým posudkem. 

9.) Vyvolávací cena pohledávky s možností následného odkoupení jednotky dle článku VI 

těchto Zásad činí 50% výše pohledávky bez příslušenství a cena jednotky činí 100% ceny 

stanovené znaleckým posudkem. 

10.) Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 1 – 6 tohoto článku se 

rozumí administrativní cena, určená dle oceňovacích předpisů, platných od  1.2.2008 do 31.12.2008. 

   Znaleckým posudkem pro stanovení ceny jednotky dle odstavce 7 – 9 tohoto článku se 

rozumí cena v místě a čase obvyklá, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů. 



 

čl. VIII  

Slevy z ceny jednotky pro stávajícího nájemce 

1.) Budou-li při převodu jednotek stávajícím nájemcům postupem dle článku II těchto Zásad 

uzavřeny ve lhůtě do 6 měsíců ode dne doručení nabídky – návrhu smlouvy o převodu 

jednotky  poslednímu z nájemců jednotek určených k převodu v domě, nejpozději však 

do 12 měsíců ode dne doručení nabídky prvnímu z nájemců jednotek určených k převodu 

v domě, smlouvy o převodu jednotky ke všem (100 %) jednotkám určeným k prodeji 

v domě, bude kupujícím poskytnuta sleva 10 % z kupní ceny jednotky. 

2.) Slevy z kupní ceny jednotky budou kupujícím poskytnuty až po provedení vkladu 

vlastnického práva ke všem jednotkám určeným k prodeji v domě do katastru nemovitostí, 

a to nejpozději do 30 dnů od doručení všech kupních smluv opatřených doložkou o vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

čl. IX 

Přirážky k ceně jednotky pro stávajícího nájemce 

K ceně jednotky stanovené způsobem dle článku VII těchto Zásad bude připočítán alikvotní 

podíl (tj. podíl odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

dle prohlášení vlastníka) ze všech nákladů nad 50 000 Kč vč. DPH v jednotlivých případech, 

vynaložených na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace domu za období od roku 2003 

vč. do doby schválení prodeje bytů v příslušném domě Zastupitelstvem města Přerova. 

 

čl. X 

Dotace na opravy a údržbu společných částí domu 

1.) Statutární město Přerov poskytne společenstvím vlastníků jednotek jednotlivých domů, 

v nichž byly převedeny jednotky do vlastnictví nájemců postupem podle článku II těchto 

Zásad, dotaci do fondu oprav.  

2.) Dotace bude poskytnuta ve výši 10 % kupní ceny jednotky s tím, že od celkové výše 

kupní ceny budou odpočítány případné přirážky dle článku IX těchto Zásad.  

3.) Dotace bude poskytnuta na účet společenství vlastníků jednotek, vedený správcem domu 

do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy statutární město Přerov obdrží 

oznámení o vkladu vlastnického práva převáděné jednotky do katastru nemovitostí.  

4.) Dotace musí být výhradně použita na opravy a údržbu společných částí domu. V případě 

porušení tohoto ustanovení bude společenství vlastníků jednotek povinno přijatou dotaci 

vrátit. 

 

čl. XI 

Prodej a cena spoluvlastnického podílu k pozemku  

1.) V souvislosti s převodem jednotky bude předmětem prodeje rovněž spoluvlastnický podíl 

na pozemku (stavební parcele), tj. pozemku zastavěném budovou a nádvořím, popř. 

dalších pozemcích, které tvoří s domem a zastavěným pozemkem funkční celek a nejsou 



využitelné pro jiné záměry města. Spoluvlastnický podíl k pozemku odpovídá velikosti 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 

2.) Cena za spoluvlastnický podíl k pozemku (příslušnému k bytové jednotce u níž je 

stanovena cena dle článku VII, odst. 1 - 6) činí 30% ceny stanovené znaleckým posudkem 

v administrativních cenách, určených dle oceňovacích předpisů, platných od 1.2.2008 do 

31.12.2008. 

3.) Cena za spoluvlastnický podíl k pozemku (příslušném k bytové jednotce u níž je 

stanovena cena dle článku VII, odst. 7 - 9) činí 100% ceny stanovené znaleckým 

posudkem v cenách v místě a čase obvyklých, určených dle aktuálně platných 

oceňovacích předpisů. 

4.) Není-li statutární město Přerov vlastníkem či spoluvlastníkem pozemků vymezených 

v odstavci 1, ustanovení odstavce 1 až 3 tohoto článku se nepoužijí.   

 

 

 

čl. XII 

Prodej nebytových prostor 

1.) Nebytové prostory jako prodejny, provozovny, sklady apod. v domech vymezených 

v článku I odstavce 1 těchto Zásad, budou prodávány formou výběrového řízení. 

2.) Na prodej nebytového prostoru formou výběrového řízení se ustanovení článku IV těchto 

Zásad použijí přiměřeně s tím, že vyvolávací cena činí 100% ceny stanovené znaleckým 

posudkem. 

3.) Znaleckým posudkem pro stanovení ceny nebytového prostoru se rozumí cena v místě a 

čase obvyklá, určená dle aktuálně platných oceňovacích předpisů.  

 

 

 

čl. XIII 

Ustanovení společná a závěrečná 

1.) Náklady spojené s prodejem jednotky či nebytového prostoru hradí prodávající, mimo 

správní poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a 

mimo prodejů dle článku IV a článku VI tohoto vnitřního předpisu.  

2.) Je-li jednotka či nebytový prostor ve společném nájmu více osob, běží lhůty každému 

zvlášť.  

3.) V domech vymezených v článku I odstavci 1 těchto Zásad nebudou po nabytí účinnosti 

těchto Zásad na volné jednotky uzavírány nájemní smlouvy s novými nájemci a jejich 

prodej bude realizován formou aukce dle článku IV těchto Zásad. Výjimky z tohoto 

ustanovení v odůvodněných případech (např. změny nájmu v zájmu města) schvaluje 

Rada města Přerova. 

4.) V ostatních ustanoveních je oprávněno v odůvodněných případech rozhodnout jinak 

Zastupitelstvo města Přerova. 



 

 

 

5.) Zastupitelstvo města Přerova na svém 16. zasedání dne 16. a 23.6.2008 po projednání     

schválilo usnesením č. 375/16/4/2008 následující úpravu: 

 Byty, které se neprodají stávajícím nájemníkům, se nebudou prodávat třetí osobě. 

V souladu s výše uvedenou změnou se tímto stávají neúčinnými všechna ustanovení 

tohoto předpisu, které se týkají prodeje třetím osobám v případech, kdy stávající nájemník 

neuplatní své předkupní právo k užívané bytové jednotce. 

6.) Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 23. 6. 2008. 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jiří Lajtoch Mgr. Elena Grambličková 

  primátor náměstkyně primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplné znění vnitřního předpisu č. 25/07 platného ke dni 20. 4. 2009  vyhotovil Odbor majetku 

města, jeho správy a provozu. 

Úprava přílohy – seznam objektů bydlení ke dni 2. 11. 2009 

 

Za správnost: Odbor majetku města, jeho správy a provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1  

Zproštění  mlčenlivosti 
___________________________________________________________________________ 

 

 V  souladu  s  ustanoveními  §  24  odst.  4  zákona  č.  337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, ve znění pozdějších předpisů,  

                                                            

 

zprošťuji mlčenlivosti 

 

 

zaměstnance Odboru finančního Magistrátu města  Přerova,  Bratrská 34, 750 11 

Přerov, 

 

kteří jsou správcem místního poplatku : 

 ze psů, 

 za užívání veřejného prostranství, 

 ze vstupného, 

 z ubytovací kapacity, 

 za provozovaný výherní hrací přístroj, 

 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, 

 

a dále evidují  nedoplatky na :  

 uložených pokutách a nákladech řízení,  

 odvodech za porušení rozpočtové kázně,   

 poplatku za znečišťování ovzduší,  

 ostatních pohledávkách, evidovaných odborem finančním,   

 

vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách 

 

 

pro účely vyřízení mé žádosti o převod bytové jednotky č. ....... / nebytového prostoru č. 

....../
*
 v budově č.p. ............, na pozemku p.č. ............. v k.ú. ............... (ul. ............................ 

č......), která(ý) je ve vlastnictví statutárního města Přerova u Odboru majetku, jeho 

správy a provozu Magistrátu města Přerova 

 

 

 

Přerov, dne ………………………  

 

Jméno, příjmení /Název ...................................................................... 

Datum narození / IČ ...................................................................... 

Trvalé bydliště /Sídlo ...................................................................... 

Podpis ...................................................................... 

 
*
 nehodící se škrtněte                  



Příloha vnitřního předpisu č. 25/2007, ve znění úpravy schválené na 26. zasedání 

zastupitelstva města dne 2. 11. 2009 

 

 číslo popisné pozemek  počet kate-

Objekt bydlení Přerov I – Město p.č. v k.ú. Přerov bytů gorie 

nám. Svobody 4,5 1963,571 2139 včetně 2140 20 1 

Jižní čtvrť I/5,6,7,8 2460,2461,2462,2463 5737/1,5737/2,57373,5737/4 24 2 

Jižní čtvrť I/9,10,11,12 2464,2465,2466,2467 5736/1,5736/2,5736/3,5736/4 23 2 

Jižní čtvrť I/13,14,15,16 2468,2469,2470,2471 5735/1,5735/2,5735/3,5735/4 24 2 

Jižní čtvrť I/17,18,19,20 2498,2499,2500,2501 5734/2,5734/3,5734/4,5734/5 24 1-2 

Jižní čtvrť I/21,22,23,24 2512,2511,2510,2509 5734/6,5734/7,5734/8,5734/9 25 1-2 

Jižní čtvrť I/26,27 2490,2489 5734/12,5734/13 13 1-2 

Jižní čtvrť I/28,29,30,31 2488,2487,2486,2485 5734/14,5734/15,5734/16,5734/17 24 1-2 

Jižní čtvrť II/1,2,3,4 2600,2601,2602,2603 5739/3,5738/6,5738/7,5738/8 32 1 

Jižní čtvrť II/10,11,12 2549,2548,2547 5738/13,5738/12,5738/11 24 1 

Jižní čtvrť II/14,15,16 2552,2551,2550 5738/3,5738/2,5739/1 23 1 

Jižní čtvrť II/17,18,19 2541,2540,2539 5738/5 23 1 

Jižní čtvrť III/1,2,3 2517,2516,2515 5745/24,5745/25,5745/26 18 1 

Jižní čtvrť III/4,5 2514,2513 5745/27,5745/28 12 2 

Jižní čtvrť III/8,9,10 2520,2519,2518 5745/21,5745/22,5745/23 18 1-2 

Jižní čtvrť IV/1,2,3 2529,2528,2527 1422,5745/2,5745/3 18 1-2 

Jižní čtvrť IV/6,7 2524,2523 5745/6,5745/7 11 2 

Jižní čtvrť IV/8,9 2546,2545 5745/14,5745/13 12 1 

Jižní čtvrť IV/10,11,12 2544,2543,2542 5745/17,5745/16,5745/15 23 1 

Jižní čtvrť IV/13,14 2479,2480 5745/12 10 1 

Jižní čtvrť IV/15,16,17 2506,2507,2508 5745/8,5745/9,5745/10 17 1 

Jungmannova 8 1313 2129 včetně 2130   4 1-2 

Mervartova 3     49 3461 16 1 

Mervartova 7   629 3457 16 1 

Na odpoledni 2 2178 3672 včetně 3673 22 1-2-3 

Na odpoledni 4 2382 3671 včetně 3670  16 2 

nám. Fr. Rasche 3 1949 1160 16 2 

nám. Fr. Rasche 5 2143 1159 11 1 

nám. Fr. Rasche 7 2144 1158 19 1-2-3 

nám. Svobody 8 2006 2136 včetně 2135   8 2 

Jilemnického 1,3,5,7 2502,2503,2504,2505 4167/9,4167/10,4167/11,4167/12 24 2 

Jilemnického 2,4,6,8 2530,2531,2532,2533 4170/2,4170/3,4170/4,4170/5 24 2 

Za mlýnem 3   430 4394/49 40 1 

Na hrázi 24 2086 4007   6 1 

Na hrázi 30 2089 4010   5 1 

Alšova 9 1267 5307/28   3 1 

Kozlovská 27,29,31 1507,1510,1512 3346/9,3346/10,3346/11 33 1 

Sokolská 2,4,6 2781,2782,2783 4293/16 33 1 

Sokolská 8 2784 4293/13 11 1 

Kozlovská 39, 41 2863, 2864 2790/3, 2790/36 36 1 

 číslo popisné pozemek  počet kate-

 Přerov XI – Vinary p.č. v k.ú. Vinary u Přerova bytů gorie 

Za humny 3, 5, 7 217, 218, 219 330, 331, 332 27 1 

Celkem 41 domů                                                                          788 bytů 

 



 

- 2 - 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 26. zasedání dne 2.11.2009 po projednání schválilo 

usnesením č. 817/26/3/2009 vyjmutí 225 bytových jednotek v níže uvedených 15 objektech 

bydlení z prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví stávajících 

nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců 

o odkoupení bytových jednotek se pohybuje pod 50 % z počtu bytů v jednotlivých objektech 

bydlení. 

 

 číslo popisné pozemek  počet kate-

Objekt bydlení Přerov I – Město p.č. v k.ú. Přerov bytů gorie 

Bartošova 22 2294   425   8 1-2 

Boženy Němcové 15 1698   426   4 1 

Denisova 6 2148 1153 20  1-2-3 

Denisova 8 2147 1154 včetně 1155 20 2-3 

Denisova 10 2146 1156 20 1-2-3 

Denisova 12 2145 1157 20 1-2-3 

gen. Štefánika 7 2383 1310 včetně 1311 28 1 

Jižní čtvrť II/6,7,8,9 2535,2536,2537,2538 5738/14,5738/15,5738/16,5738/17 32 1-2 

Jižní čtvrť III/6,7 2522,2521 5745/19,5745/20 11 2 

Jižní čtvrť IV/4,5 2526,2525 5745/4,5745/5 12 1-2 

Kojetínská 5 2309   793   8 1 

gen. Štefánika 4 1948 1165 15 1-2 

Na hrázi 26 2087 4007   5 1 

Na hrázi 28 2088 4009   5 1 

gen. Štefánika 6 1991 1166 17 1 

Celkem 15 domů                 225 bytů 

 

 

 

Celkem 56 domů                                                                                       1.013 bytů 

 

 

 

 

 

 


