
č.j.: 780/2014

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 524

ze dne 09.09.2014

 
Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v 
platném znění - pronajatých bytových jednotek v domech č.p. 1517, 
1518, které jsou součástí pozemku parc. č. [bude doplněno po sloučení 
pozemků parc. č.  1582 a 1583] a věcně souvisejícího pozemku parc. č. 
1584, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Baranova 28, 26

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. prodej jednotek v domech č.p. 1517, 1518 dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v 

platném znění, níže uvedeným oprávněným nájemcům 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 572 436,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 523 723,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude 
doplněno po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 
a 1518 a věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  2 065 884,00 Kč                                            
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 

věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 010 558,00 Kč 



 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 583 118,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude 
doplněno po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 
a 1518 a věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  2 248 408,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXX 
Cena:  1 050 432,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 604 979,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude 
doplněno po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 
a 1518 a věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  2 249 886,00 Kč                                                   
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXX 
Cena:  1 075 656,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 615 911,00 Kč 
 

Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude 
doplněno po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 



a 1518 a věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  2 297 252,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 079 814,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 637 771,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude 
doplněno po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 
a 1518 a věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  2 328 162,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 067 894,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 587 509,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude 
doplněno po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 
a 1518 a věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  2 378 265,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 116 066,00 Kč 
 



Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 467 984,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 502 790,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 688 259,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 762 131,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 715 747,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 726 096,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude 
doplněno po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 
a 1518 a věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 819 017,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 

XXXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude 
doplněno po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 
a 1518 a věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 



Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 846 194,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude 
doplněno po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 
a 1518 a věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 826 264,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 574 841,00 Kč 
 
Bytová jednotka č. XXXXXXX zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o velikosti 
XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci  - pozemku parc.č. [bude doplněno 
po sloučení pozemků parc.č. 1582, 1583], jehož součástí jsou domy č.p. 1517 a 1518 a 
věcně související pozemek parc.č. 1584 vše k.ú. Žižkov 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:  1 596 365,00 Kč 
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou 
být sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 3 , schváleným usnesením  Zastupitelstva 
městské části Praha 3 č. 451 ze dne 18.3.2014. 

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

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu jednotky dle vzorové smlouvy o 
převodu bytové jednotky, schválené Radou městské části Praha 3

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Důvodová zpráva
  
Usnesením RMČ Praha 3 č. 628 ze dne 31.10.2012 byl schválen Rámcový harmonogram přípravy 
jednotlivých bytových domů na prodej v rámci privatizace bytového fondu Městské části Praha 3.          
V tomto harmonogramu jsou mimo jiné uvedeny i domy č.p. 1518 a 1517, k.ú. Žižkov, Baranova 26 a 
28, Praha 3. 
  
Usnesením RMČ Praha 3 č. 426 ze dne 9.6.2014 byl schválen záměr prodeje jednotek dle zák. č. 
89/2012 Sb., v domě č.p. 1518, který je součástí pozemku parc. č. 1583, Baranova 26, spolu s věcně 
příslušným pozemkem parc. č. 1584, v domě č.p. 1517, který je součástí pozemku parc. č. 1582, 
Baranova 28, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, který byl v souladu s § 36 zákona č. 131/2000 Sb., zveřejněn na 
úřední desce od  12.6.2014 do 30.6.2014. 
  
Pro realizaci prodeje nemovité věci vypracovala společnost BALENO real, spol. s r.o., IČ 26708264, 
Prohlášení vlastníka, kterým byly ve shora uvedených domech vymezeny jednotky,společné části 
nemovité věci,  práva a závazky vztahující se k nemovité věci, pravidla pro správu společných částí 
domu a určení správce, náležitosti stanov společenství vlastníků. Prohlášení vlastníka schválila Rada 
městské části Praha 3.  
  
Stávající pozemky pod domy č.p. 1518, 1517, k.ú. Žižkov, Baranova 26, 28 budou z důvodu 
legislativních změn sloučeny v pozemek jeden, kterému Katastrální úřad přidělí nové parcelní číslo. 
Údaj o parcelním číslu pozemku bude v Prohlášení vlastníka uveden následně po vydání příslušného 
rozhodnutí Katastrálního úřadu. 
  
Realizace prodeje nemovitého majetku - jednotek ve výše uvedeném domě se uskuteční dle Souboru 
pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 3, 
schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 451 ze dne 18.3.2014.  
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