
č.j.: 697/2014

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 518

ze dne 09.09.2014

Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v 
platném znění – pronajaté bytové jednotky, vymezené dle zákona č. 
72/1994 Sb., v budově č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865, na stavebních 
pozemcích parc.č. 979/5, 979/4, 979/3, 979/6, 979/7, 979/2, a s věcně 
příslušnými pozemky parc.č. 979/70, 979/69, 979/68, 979/67, 979/66, 
979/65, 979/64, 979/63, 979/62, 979/61, 979/60, 979/59, 979/58, 9/57, 
979/56, 979/55, 979/54, 979/52, 979/47, 979/46, 979/42, 979/38, 979/33, 
979/28, 979/26, 979/21, 979/20, 979/22, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, 
Lupáčova 10, 12, 14, 16,18, 20

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. prodej bytové jednotky č. XXXXXX spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 

XXXXXXXXXX na společných částech budovy čp. 805, 812, 815, 849, 864, 865 a stejným 
spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 979/5, 979/4, 979/3, 979/6, 
979/7, 979/2, a věcně příslušném pozemku parc.č. 979/20, 979/21, 979/22, 979/26, 
979/28, 979/33, 979/38, 979/42, 979/46, 979/47, 979/52, 979/54, 979/55, 979/56, 
979/57, 979/58, 979/59, 979/60, 979/61, 979/62, 979/63, 979/64, 979/65, 979/66, 
979/67, 979/68, 979/69, 979/70, vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena: 2 487 830,00 Kč 
 
Uvedená cena bytové jednotky je cena maximální, která může být snížena v souladu se 
Souborem pravidel prodeje bytových jednotek, platným v době schválení prodeje 
Zastupitelstvem městské části Praha 3. 
 
 

II. u k l á d á
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu o převodu předmětné bytové jednotky podle vzorové 
smlouvy o převodu bytové jednotky, schválené Radou městské části

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Důvodová zpráva
Prodej pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865, k.ú. Žižkov, Praha 3, 
Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20, dle zákona č. 72/1994 Sb., byl schválen usnesením Zastupitelstva 
městské části č. 382 ze dne 18.6.2013, v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku 
Městské části Praha 3, schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 308 ze dne 
25.9.2012. 
  
Prodej bytové jednotky č. XXXXXX nebyl předložen ke schválení orgánům městské části, neboť v této 
době bylo s původním nájemcem vedeno exekuční řízení o vyklizení bytu. 
  
Manželé XXXXXXX mají na pronájem bytu č. XX (bytové jednotky č. XXXXXX) uzavřenou nájemní 
smlouvu č. XXXXXXXXXXXXXXXXXX ze dne 7.2.2014 na dobu neurčitou od 1.3.2014.  
Jedná se o uzavření nájemní smlouvy na podkladě schválené výměny bytu usnesením Rady městské 
části č. 654 ze dne 16.10.2013. 
  
ManželéXXXXXXXX byli nájemci obecního bytu v domě XXXXXXXXXXXXXXXXX v Praze 3. S ohledem 
na nevyhovující velikost obytné plochy tohoto bytu pro čtyřčlennou rodinu požádali Odbor bytů a 
nebytových prostor o výměnu za větší byt, která byla výše uvedeným usnesením schválena. 
  
Na základě toho podali manželé XXXXXXX dne 6.6.2014 žádost o výjimku ze Souboru pravidel prodeje 
jednotek v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 3, schváleného usnesením 
Zastupitelstva městské části č. 451 ze dne 18.3.2014, pro prodej pronajaté bytové jednotky č. XXXXXX. 
  
Svoji žádost manželé XXXXXXX odůvodňují tím, že svoji nevyhovující bytovou situaci byli nuceni řešit 
bezodkladně, a nemohli čekat více jak dva roky do doby, kdy by měli možnost, jakožto oprávnění 
nájemci, byt v domě XXXXXXXXXXXXXXXXX odkoupit v rámci privatizace, která je plánovaná 
orientačně v polovině roku 2016. 
  
Na základě doporučení Výboru pro majetek Městské části Praha 3, který uvedenou záležitost projednal 
na svém 29. zasedání dne 14.8.2014, Rada městské části této žádosti vyhověla a svým usnesením ze 
dne 27.8.2014 schválila výjimku ze Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl.m. 
Prahy, svěřených Městské části Praha 3, schváleného usnesením Zastupitelstva městské části č. 451 ze 
dne 18.3.2014, pro prodej pronajaté bytové jednotky č. XXXXXX. 
Současně Rada městské části tímto usnesením doporučila Zastupitelstvu městské části schválit prodej 
předmětné bytové jednotky. 
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