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Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 105

ze dne 17.12.2019

Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno 
předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného 
nájemce k jednotce. Dotčené jednotky jsou uvedeny v přiloženém seznamu. 

II. u k l á d á
1. Ing. Pavlu Hájkovi, vedoucímu odboru vedlejší hospodářské činnosti

1.1. předat toto usnesení Odboru majetku

Jiří Ptáček 
starosta městské části



Číslo jednotky Ulice

449/21 Jeseniova 41
449/28 Jeseniova 41
450/23 Jeseniova 39
446/13 Jeseniova 37
446/16 Jeseniova 37

1046/11 Jeseniova 35
1045/4 Jeseniova 33

1045/19 Jeseniova 33
1063/19 Jeseniova 31
1063/8 Jeseniova 31

1063/15 Jeseniova 31
1063/24 Jeseniova 31

846/2 Jeseniova 27
508/13 Jeseniova 25
508/17 Jeseniova 25
431/2 Jeseniova 17

Příloha č.1 usnesení č.105 ze dne 17.12.2019 - seznam jednotek, které již nebudou předmětem prodeje



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor vedlejší hospodářské činnosti

Usnesením rady městské části č. 912 ze dne 6.12.2016 byla schválena Směrnice rady městské části k 
nakládání s majetkem (dále jen Směrnice). V článku VII. Směrnice ukládá Odboru bytů a nebytových 
prostor (dnes Odbor vedlejší hospodářské činnosti), oddělení privatizačnímu: ,,Po zániku předkupního 
práva nájemce k jednotce, předloží oddělení privatizační orgánům MČ seznam jednotek k rozhodnutí, 
že jednotky již nebudou předmětem prodeje." 
  
Na základě výše uvedeného se předkládá radě a zastupitelstvu městské části seznam jednotek, které 
byly schváleny k prodeji oprávněným nájemcům dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v 
platném znění, u kterých marně uplynula lhůta pro přijetí nabídky na koupi jednotky a lhůta pro 
realizaci předkupního práva. Jednotky uvedené v seznamu je třeba dle Směrnice vyřadit z procesu 
prodeje. 
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