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A/ POPIS BUDOVY
Budova čp. 1163, na pozemku parc.č. st. 1526 na ulici Holasická č.or. 10 v obci Opava a
katastrálním území Kateřinky u Opavy je obytným domem s dvacetisedmi bytovými jednotkami a
třemi garážemi. Dům je zapsán u Katastrálního úřadu v Opavě, v katastru nemovitostí pro obec
Opava a katastrální území Kateřinky u Opavy na listu vlastnictví č. 1878. Jedná se o samostatnou
sekci panelové budovy s vlastním vchodem a samostatným číslem popisným. Sekce plní základní
funkce budovy. Budova má devět nadzemních podlaží a pultovou střechou. Do domu se vstupuje
hlavním vchodem z ulice Holasická 10. Objekt je připojen samostatnou elektropřípojkou na veřejnou
síť NN, přípojkou plynu (NTL) na plynovodní řad, vodovodní přípojkou na veřejný vodovod a
kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Vytápění bytů a ohřev vody je zajištěn dálkově
z centrální kotelny.
Vlastníkem bytového domu je:
1.

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČO 003 00 535,

stavba obytného doftiu čp. 1163 se nachází na pozemku pare. č. st. 1526. Vlastníkem pozemku je
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČO 003 00 535. Tento pozemek
bude předmětem převodu v souladu s § 21, odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.
B/ VYMEZENÍ JEDNOTEK V BUDOVĚ
Vlastník budovy vymezuje v budově podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve
znění pozdějších předpisů tyto jednotky:
Jednotka č. 1163/1

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné WC v bytě:
místnost
1 pokoj 1
2 pokoj 2
3 kuchyň
4 předsíň
5 koupelna
6 WC
7 spíž
8 komora
9 lodžie
Podlahová plocha celkem

l
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

2
l

Kuchyň: l
Sklep č. l v suterénu

půdorysný rozměr v m 2
19,70
13,40
10,30
7,00
2,50
0,90
0,40
2,60
4,30 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
56,80 m 2

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
3 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/1 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Bůčková.
Jednotka č. 1163/2

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž
6 lodžie

l
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 2 v suterénu

půdorysný rozměr v m2
17,90
10,20
2,60
4,20
0,40
10,50 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
35,30 m2

Podlahová plocha celkem

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
sprchový kout
l ks
umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/2 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Smijovi.
Jednotka č. 1163/3

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:

l
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

3
l

Kuchyň: l
Sklep č. 3 v suterénu

místnost
1 pokoj l
2 pokoj 2
3 pokoj 3
4 kuchyň
5 předsíň
6 koupelna
7 WC
8 spíž
9 lodžie

půdorysný rozměr v m2
17,90
16,50
13,90
10,20
8,80
4,20
1,70
0,40
11,80 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)

Podlahová plocha celkem

73,60 m

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
3 ks
vodoměr TUV
2 ks
vodoměr SV
2 ks
poměrový měřič tepla
4 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/3 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Gallová.
Jednotka č. 1163/4

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 pokoj 2
3 kuchyň
4 předsíň
5 koupelna
6 WC
7 spíž
8 komora
9 lodžie
Podlahová plocha celkem

2
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

2
l

Kuchyň: l
Sklep č. 4 v suterénu

půdorysný rozměr v m2
19,70
13,40
10,30
7,00
2,50
0,90
0,40
2,60
4,30 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
56,80 m2

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
3 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/4 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Bilíková.
Jednotka č. 1163/5

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž
6 lodžie
Podlahová plocha celkem

2
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 5 v suterénu

půdorysný rozměr v m 2
17,90
10,20
2,60
4,20
0,40
10,50 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
35,30 m 2

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
sprchový kout
l ks
umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
2 ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.

Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/5 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Polášková.
Jednotka č. 1163/6

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Podlaží:
Kategorie:
I.
WC v bytě:
Příslušenství: úplné
místnost
1 pokoj 1
2 pokoj 2
3 pokoj 3
4 kuchyň
5 předsíň
6 koupelna
7 WC
8 spíž
9 lodžie

2
1

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

3
1

Kuchyň: 1
Sklep č. 6 v suterénu

půdorysný rozměr v m2
17,90
16,50
13,90
10,20
8,80
4,20
1,70
0,40
1 1 ,80 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
73,60 m2

Podlahová plocha celkem

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
3 ks
vodoměr TUV
2 ks
vodoměr SV
2 ks
poměrový měřič tepla
4 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/6 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Holušovi.
Jednotka č. 1163/7

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
1.
Podlaží:
Příslušenství: úplné WC v bytě:

3
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 7 v suterénu

místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž

půdorysný rozměr v m
15,30
9,40
2,00
4,80
0,40
31,90 m2

Podlahová plocha celkem

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/7 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Majvelderová.
Jednotka č. 1163/8

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
1.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 pokoj 2
3 pokoj 3
4 pokoj 4
5 kuchyň
6 předsíň + vnitřní schodiště
7 koupelna
8 WC
9 spíž
l O lodžie
Podlahová plocha celkem

3,4
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

4
l

Kuchyň: l
Sklep č. 8 v suterénu

půdorysný rozměr v m 2
17,70
14,50
13,60
10,20
10,20
9,20
4,30
1,40
0,40
12,70 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
81,50 m*

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
umyvadlo
l ks

keramická toaletní mísa
splachovač
vestavěná skříň
vodoměr TUV
vodoměr SV
poměrový měřič tepla
byt. zvonek, domácí telefon

l ks
l ks
2 ks
2 ks
2 ks
5 ks
l ks

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/8 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Bořečtí.
Jednotka č. 1163/9

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž
6 lodžie
Podlahová plocha celkem

3
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 9 v suterénu

půdorysný rozměr v m2
17,90
9,50
3,50
3,20
0,40
9,10 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
34,50 m

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,

9
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/9 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Onderková.
Jednotka č. 1163/10

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:

4
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. l O v suterénu

půdorysný rozměr v m 2
17,80
8,80
2,00
2,90
0,40

místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž
Podlahová plocha celkem

31,90 m

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými j ističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/10 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Kubová.
Jednotka č. 1163/11

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 pokoj 2
3 kuchyň
4 předsíň
5 koupelna
6 WC

4
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

půdorysný rozměr v m 2
19,70
13,40
10,30
7,00
2,50
0,90

2
l

Kuchyň: l
Sklep č. 11 v suterénu

10
7 spíž
8 komora
9 lodžie

0,40
2,60
4,30 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
56,80 m 2

Podlahová plocha celkem

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
I ks
poměrový měřič tepla
3 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/11 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Panáčková.
Jednotka č. 1163/12

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj 1
2 pokoj 2
3 pokoj 3
4 kuchyň
5 předsíň
6 koupelna
7 WC
8 spíž
9 lodžie
Podlahová plocha celkem

4
1

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

3
1

Kuchyň: 1
Sklepě. 12 v suterénu

půdorysný rozměr v m 2
17,90
16,50
13,90
10,20
8,80
4,20
1,70
0,40
8,90 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
73,60 m2

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
3 ks

11
vodoměr TUV
vodoměr SV
poměrový měřič tepla
byt. zvonek, domácí telefon

2 ks
2 ks
4 ks
l ks

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/12 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Wewiorovi.
Jednotka č. 1163/13

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj 1
2 pokoj 2
3 kuchyň
4 předsíň
5 koupelna
6 WC
7 spíž
8 komora
9 lodžie
Podlahová plocha celkem

5
1

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

2
1

Kuchyň: 1
Sklep č. 13 v suterénu

půdorysný rozměr v m 2
19,70
13,40
10,30
7,00
2,50
0,90
0,40
2,60
4,30 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
56,80 m2

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
3 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
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Bytová jednotka 1163/13 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Bittnerovi.
Jednotka č. 1163/14

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž
6 lodžie

5
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 14 v suterénu

půdorysný rozměr v m2
17,90
10,20
2,60
4,20
0,40
8,20 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)

Podlahová plocha celkem

35,30 m2

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
sprchový kout
l ks
umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/14 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Svobodová.
Jednotka č. 1163/15

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
1.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 pokoj 2
3 pokoj 3
4 kuchyň
5 předsíň
6 koupelna

5
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

půdorysný rozměr v m2
17,90
16,50
13,90
10,20
8,80
4,20

3
l

Kuchyň: l
Sklep č. 15 v suterénu

13
7 WC
8 spíž
9 lodžie

1,70
0,40
11,80 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
73,60 m 2

Podlahová plocha celkem

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
3 ks
vodoměr TU V
2 ks
vodoměr SV
2 ks
poměrový měřič tepla
4 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/15 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Langerovi.
Jednotka č. 1163/16

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj 1
2 pokoj 2
3 kuchyň
4 předsíň
5 koupelna
6 WC
7 spíž
8 komora
9 lodžie
Podlahová plocha celkem

6
1

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

2
1

Kuchyň: 1
Sklep č. 1 6 v suterénu

půdorysný rozměr v m 2
19,70
13,40
10,30
7,00
2,50
0,90
0,40
2,60
4,30 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
56,80 m

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks

14
vodoměr TUV
vodoměr SV
poměrový měřič tepla
byt. zvonek, domácí telefon

l
l
3
l

ks
ks
ks
ks

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/16 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Výtisková.
Jednotka č. 1163/17

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž
6 lodžie
Podlahová plocha celkem

6
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 17 v suterénu

půdorysný rozměr v m 2
17,90
10,20
2,60
4,20
0,40
8,20 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
35,30 m

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
sprchový kout
l ks
umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/17 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Knoppová.
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Jednotka č. 1163/18

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Podlaží:
Kategorie:
I.
WC v bytě:
Příslušenství: úplné
místnost
1 pokoj 1
2 pokoj 2
3 pokoj 3
4 kuchyň
5 předsíň
6 koupelna
7 WC
8 spíž
9 lodžie

6
1

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

3
1

Kuchyň: 1
Sklep č. 18 v suterénu

půdorysný rozměr v m2
17,90
16,50
13,90
10,20
8,80
4,20
1,70
0,40
1 1,80 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
73,60 m2

Podlahová plocha celkem

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
3 ks
vodoměr TUV
2 ks
vodoměr SV
2 ks
poměrový měřič tepla
4 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/18 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Mikulovi.
Jednotka č. 1163/19

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž
Podlahová plocha celkem

7
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

půdorysný rozměr v m2
15,30
9,40
2,00
4,80
0,40
31,90 m1

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 19 v suterénu
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Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
vařič
l ks
sprchový kout
l ks
umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/19 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Cihlářovi.
Jednotka č. 1163/20

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné WC v bytě:

7,8
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

4
l

Kuchyň: l
Sklep č. 20 v suterénu

půdorysný rozměr v m2

místnost

1 pokoj l
2 pokoj 2
3 pokoj 3
4 pokoj 4
5 kuchyň

6 předsíň + vnitřní schodiště
7 koupelna
8 WC
9 spíž
10 lodžie
Podlahová plocha celkem

17,70
14,50
13,60
10,20
10,20

9,20
4,30
1,40
0,40
12,70 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)

81,50 m2

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
2 ks
vodoměr TUV
2 ks
vodoměr SV
2 ks
poměrový měřič tepla
5 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je

veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody

vody, tepla, plynu,
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elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/20 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Koutní.
Jednotka č. 1163/21

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž
6 lodžie

7
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 21 v suterénu

půdorysný rozměr v m
17,90
9,50
3,50
3,20
0,40
9,10 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
34,50 m 2

Podlahová plocha celkem

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/21 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Technikova.
Jednotka č. 1163/22

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné WC v bytě:

7
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 22 v suterénu

18
místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž

půdorysný rozměr v m 2
17,80
8,80
2,00
2,90
0,40

Podlahová plocha celkem

31,90 m*

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/22 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Bočková.
Jednotka č. 1163/23

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj 1
2 pokoj 2
3 kuchyň
4 předsíň
5 koupelna
6 WC
7 spíž
8 komora
9 lodžie
Podlahová plocha celkem

8
1

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

2
1

Kuchyň: 1
Sklep č. 23 v suterénu

půdorysný rozměr v m2
19,70
13,40
10,30
7,00
2,50
0,90
0,40
2,60
4,30 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
56,80 m1

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
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elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubni, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/20 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Koutní.
Jednotka č. 1163/21

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž
6 lodžie

7
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 21 v suterénu

půdorysný rozměr v m 2
17,90
9,50
3,50
3,20
0,40
9,10 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)

Podlahová plocha celkem

34,50 m*

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubni, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/21 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Technikova.
Jednotka č. 1163/22

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:

7
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 22 v suterénu

18
místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž

půdorysný rozměr v m 2
17,80
8,80
2,00
2,90
0,40
31,90 m2

Podlahová plocha celkem

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/22 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Bočková.
Jednotka č. 1163/23

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Podlaží:
Kategorie:
I.
WC v bytě:
Příslušenství: úplné
místnost
1 pokoj 1
2 pokoj 2
3 kuchyň
4 předsíň
5 koupelna
6 WC
7 spíž
8 komora
9 lodžie
Podlahová plocha celkem

8
1

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

2
1

Kuchyň: 1
Sklep č. 23 v suterénu

půdorysný rozměr v m2
19,70
13,40
10,30
7,00
2,50
0,90
0,40
2,60
4,30 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
56,80 m2

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
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keramická toaletní mísa
splachovač
vestavěná skříň
vodoměr TUV
vodoměr SV
poměrový měřič tepla
byt. zvonek, domácí telefon

l
l
l
l
l
3
l

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/23 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Rozborilová.
Jednotka č. 1163/24

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj l
2 pokoj 2
3 pokoj 3
4 kuchyň
5 předsíň
6 koupelna
7 WC
8 spíž
9 lodžie
Podlahová plocha celkem

8
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

3
l

Kuchyň: l
Sklep č. 24 v suterénu

půdorysný rozměr v m2
17,90
16,50
13,90
10,20
8,80
4,20
1,70
0,40
8,90 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
73,60 m2

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
3 ks
vodoměr TUV
2 ks
vodoměr SV
2 ks
poměrový měřič tepla
4 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátoiy, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
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Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/24 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Glogarovi.
Jednotka č. 1163/25

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj 1
2 pokoj 2
3 kuchyň
4 předsíň
5 koupelna
6 WC
7 spíž
8 komora
9 lodžie

9
1

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

2
1

Kuchyň: 1
Sklep č. 25 v suterénu

půdorysný rozměr v m 2
19,70
13,40
10,30
7,00
2,50
0,90
0,40
2,60
4,30 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
56,80 m2

Podlahová plocha celkem

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
3 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/25 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Zieglerová.
Jednotka č. 1163/26

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Kategorie:
I.
Podlaží:
Příslušenství: úplné WC v bytě:

9
l

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

l
l

Kuchyň: l
Sklep č. 26 v suterénu

21
místnost
1 pokoj l
2 kuchyň
3 předsíň
4 WC v koupelně
5 spíž
6 lodžie

půdorysný rozměr v m 2
17,90
10,20
2,60
4,20
0,40
8,20 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
35,30 m 2

Podlahová plocha celkem

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
sprchový kout
l ks
umyvadlo
l ks
keramická toaletní mísa
l ks
splachovač
l ks
vestavěná skříň
l ks
vodoměr TUV
l ks
vodoměr SV
l ks
poměrový měřič tepla
2 ks
byt. zvonek, domácí telefon
l ks
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/26 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - paní Englišová.
Jednotka č. 1163/27

Způsob využití: byt

1. Charakteristika a popis bytu:
Podlaží:
Kategorie:
I.
Příslušenství: úplné
WC v bytě:
místnost
1 pokoj 1
2 pokoj 2
3 pokoj 3
4 kuchyň
5 předsíň
6 koupelna
7 WC
8 spíž
9 lodžie
Podlahová plocha celkem

9
1

Obytné místnosti:
Koupelna v bytě:

3
1

Kuchyň: 1
Sklep č. 27 v suterénu

půdorysný rozměr v m 2
17,90
16,50
13,90
10,20
8,80
4,20
1,70
0,40
4,30 (nezapočítává se do podlahové plochy bytu)
73,60 m2

Vybavení jednotky zařizovacími předměty:
sporák
l ks
vana
l ks
keramické umyvadlo
l ks
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keramická toaletní mísa
splachovač
vestavěná skříň
vodoměr TUV
vodoměr SV
poměrový měřič tepla
byt. zvonek, domácí telefon

l ks
l ks
2 ks
2 ks
2 ks
4 ks
l ks

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, plynu,
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou,
vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, vypínače, zásuvky). K
vlastnictví jednotky dále patří radiátory, podlahová krytina, dlažba, nenosné příčky, vstupní dveře do
bytů včetně zárubní, vnitřní dveře, okna (včetně rámů) nacházející se v bytě.
Bytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí,
b) hlavními uzavíracími ventily vody, plynu a elektrickými jističi pro jednotku.
Bytová jednotka 1163/27 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Přibylští.
Garáže. 1163/28
1. Charakteristika a popis nebytové jednotky:
Podlaží:
l.NP
Místnosti:
místnost
l garáž

l

půdorysný rozměr v m
15,90
15,90 m2

Podlahová plocha celkem
Vybavení jednotky: bez vybaveni

K vlastnictví jednotky patří nenosné příčky, vstupní dveře (vrata) do nebytové jednotky a jeho částí
včetně zárubní.
Nebytová jednotka je ohraničena:
a) vstupními dveřmi (vraty) do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí
Nebytová jednotka 1163/28 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce — manželé Bittnerovi.
Garáže. 1163/29
1. Charakteristika a popis nebytové jednotky:
Podlaží:
l.NP
Místnosti:
místnost
l garáž

l

půdorysný rozměr v m 2
15,90

Podlahová plocha celkem

15,90 ni

Vybavení jednotky: bez vybaveni
K vlastnictví jednotky patří nenosné příčky, vstupní dveře (vrata) do nebytové jednotky a jeho částí
včetně zárubní.
Nebytová jednotka je ohraničena:
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b) vstupními dveřmi (vraty) do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí
Nebytová jednotka 1163/29 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé Glogarovi.
Garáže. 1163/30
1. Charakteristika a popis nebytové jednotky:
Podlaží:
l.NP
Místnosti:
místnost
l garáž

l

půdorysný rozměr v m
15,90

Podlahová plocha celkem

15,90 m 2

Vybaveni jednotky; bez vybaveni
K vlastnictví jednotky patří nenosné příčky, vstupní dveře (vrata) do nebytové jednotky a jeho částí
včetně zárubní.
Nebytová jednotka je ohraničena:
c) vstupními dveřmi (vraty) do jednotky, vnitřní stranou obvodových zdí
Nebytová jednotka 1163/30 je ve vlastnictví Statutárního města Opava. Nájemce - manželé
Wewiorovi.

C/ URČENÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ BUDOVY
1. Společnými částmi budovy jsou:
a)
základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí
b)
střecha, okapy a jiné klempířské výrobky
c)
hlavní svislé a vodorovné konstrukce
d)
2 vchody
e)
schodiště, okna, dveře ve společných prostorách, přímo přístupné ze společných částí,
zábradlí
f)
chodby
g)
rozvody vody, tepla, kanalizace, plynu, elektřiny včetně hlavní pojistkové skříně, domovní
elektroinstalace ve společných částech, rozvod domácích telefonů a zvonků
h)
rozvody odsávání a větrání
i)
přípojky vody, kanalizace, plynu, elektřiny
j)
hromosvod, společná televizní anténa
k)
výtah a strojovna, výtahová šachta
I)
společné prostory v přízemí domu:
chodba
kolárna
místnost napojovacího uzlu ÚT
dílna
m)
společné prostory v suterénu domu:
dvě technické místnosti
- chodba
m)
průchozí garáž - vstup do domu
2. Tyto části jsou společné vlastníkům všech jednotek v budově.
3. Všechny společné části mají právo užívat a povinnost se podílet na jejich opravách a údržbě
všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva.
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4. Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech budovy se řídí vzájemným
poměrem podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě.
Spoluvlastnické podíly jsou následující:
číslo jednotky
1163/1
1163/2
1163/3
1163/4
1163/5
1163/6
1163/7
1163/8
1163/9
1163/10
1163/11
1163/12
1163/13
1163/14
1163/15
1163/16
1163/17
1163/18
1163/19
1163/20
1163/21
1163/22
1163/23
1163/24
1163/25
1163/26
1163/27
1163/28
1163/29
1163/30

vlastník
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava
Statutární město Opava

spoluvlastnický podíl
380/10006
236/10006
492/10006
380/10006
236/10006
492/10006
213/10006
545/10006
231/10006
213/10006
380/10006
492/10006
380/10006
236/10006
492/10006
380/10006
236/10006
492/10006
213/10006
545/10006
231/10006
213/10006
380/10006
492/10006
380/10006
236/10006
492/10006
106/10006
106/10006
106/10006

5. V budově nejsou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek.
D/ ÚPRAVA PRÁV K POZEMKU
Pozemek v katastrálním území Kateřinky u Opavy, parc.č. st. 1526, na kterém je postavena
budova čp. 1163, ve které se vymezují jednotky podle zákona 72/1994 Sb., je ve vlastnictví
Statutárního města Opavy. Tento pozemek bude předmětem převodu v souladu s § 21 odst. l zákona
č. 72/1994 Sb.
Práva jednotek k předmětnému pozemku budou upravena takto:
u jednotky č. 1163/1
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 380/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/2
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 236/10006 pozemku.
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u jednotky č. 1163/3
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 492/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/4
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 380/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/5
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 236/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/6
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 492/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/7
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 213/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/8
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 545/10006 pozemku.
u jednotky č, 1163/9
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 231/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/10
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 213/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/11
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 380/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/12
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 492/10006 pozemku.
ujednotky č, 1163/13
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 380/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/14
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 236/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/15
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 492/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/16
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 380/10006 pozemku.
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n jednotky č. 1163/17.
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 236/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/18
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 492/10006 pozemku.
n jednotky č. 1163/19
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 213/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/20
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 545/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/21
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 231/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/22
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 213/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/23
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 380/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/24
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 492/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/25
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 380/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/26
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 236/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/27
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 492/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/28
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 106/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/29
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 106/10006 pozemku.
u jednotky č. 1163/30
k pozemku pare. č. st. 1526 v katastrálním území Kateřinky u Opavy bude převedeno v souladu s § 21,
odst. l zákona č. 72/1994 Sb. v rozsahu odpovídajícímu podílu - 106/10006 pozemku.

27

E/ PRÁVA A ZÁVAZKY K BUDOVĚ
Na vlastníky jednotek přejdou zápisem vkladu smluv o převodu vlastnictví jednotek do
katastru nemovitostí všechna práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a pozemku, a
to v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Na vlastníky jednotek přecházejí tyto závazky:
odebírat pitnou vodu z vodovodní sítě ve vlastnictví SmVaK, a.s. provozovna Opava
odvádět splaškovou a dešťovou vodu kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace
odebírat elektrickou energii z veřejných rozvodů přes hlavní rozvaděče umístěné na obvodu
pláště budovy
zajistit odběr plynu
zajistit odvoz odpadků
zajistit odběr tepla a teplé vody
vlastníci nemovitostí, v nichž je umístěno rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část nezbytná
pro dodávku třetím osobám, jsou povinni tuto dodávku nadále trpět (§ 77 odst. 7
energetického zákona č. 458/2000 Sb.)
na budově č.p. 1163 a pozemku parc.č. 1526 je zřízeno věcné břemeno umístění
telekomunikační sítě pro OpavaNet a.s., IC 258 60 011 (Smlouva o věcném břemeni V6800/2002-806 ze dne 27.11. 2002)

Vlastník každé jednotky je oprávněn užívat společné části budovy tak, aby tím nebránil
v užívání vlastníkům ostatních jednotek. U právních úkonů týkajících se společné věci jsou vlastníci
jednotek oprávnění a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů.
Vzájemný vztah vlastníků jednotek, jejich práva a povinnosti jsou určeny žák. č. 72/94 Sb.,
občanským zákoníkem a tímto prohlášením. Jinak se vztahy řídí usnesením shromáždění vlastníků
jednotek.
Vlastník má právo užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v domě.
Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části domu a
pozemku, pokud neslouží pouze některým vlastníkům.
Bytové jednotky v domě jsou určeny výhradně k bydlení. Každá změna takto stanoveného
účelu vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny vlastníků. Jestliže by se jednalo o změnu účelu užívání
stavby, vyžaduje se jednomyslný souhlas.
Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví
tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru
nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce,
poslednímu z těchto vlastníků.
Orgány společenství jsou shromáždění vlastníků jednotek, výbor společenství nebo ten
vlastník, kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění pověří výkonem funkce výboru a další
orgány podle stanov společenství.
Společenství musí konat alespoň jednou ročně shromáždění. Svolávání shromáždění, jeho
jednání a rozhodování je upraveno § 11 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších
předpisů. Rozhodování o záležitostech běžné správy domu a společných prostor, i o ostatních
záležitostech se řídí stanovami společenství.
F/ ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY, ÚDRŽBY A OPRAV SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU
Správu, údržbu a opravy společných částí domu (dále jen „správa domu") zajišťuje buď přímo
společenství vlastníků jednotek anebo právnická či fyzická osoba, která byla společenstvím pověřena
výkonem správy. O svěření správy rozhoduje shromáždění vlastníků jednotek.
Práva a povinnosti správce a spoluvlastníků a podrobnosti týkající se správy domu jsou
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předmětem samostatné smlouvy, kterou vlastník uzavírá s určeným správcem. O výběru správce
rozhoduje prostá většina společenství vlastníků.
Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku
podle velikosti svých spoluvlastnických podílů.
Správce předkládá spoluvlastníkům nejpozději k 31. 12. na každý následující rok rozpočet
nákladů na údržbu a správu domu, který představuje přehled plánovaných nákladů a zdrojů jejich
krytí. Součástí rozpočtu je návrh platebního kalendáře, tj. návrh termínů splatnosti úhrad záloh na
úhradu nákladů a služeb spojených s údržbou, správou a užíváním domu stanovený v závislosti na
předpokládaných nákladech v příslušném zúčtovacím období a v obdobích následujících.
Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření domu
v běžném roce a vytvoření dostatečně velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí
domu, plánované v letech budoucích.
Jedná se zejména o náklady:
a) náklady na údržbu a opravy společných částí domu a to na:
vyhrazená technická zařízení, požární ochranu, provoz poruchové služby
běžnou údržbu, jmenovité (plánované) akce
b) daň z nemovitostí a pojištění domu
c) náklady spojené s bydlením a to:
spotřeba energií ve společných částech domu (voda, elektřina)
odvoz odpadků, odvoz splašků, kontrola a čištění komínů
d) ostatní náklady vztahující se přímo k domu
e) náklady na činnost orgánů společenství
Na úhradě nákladů uvedených ad a), b), c) se vlastníci jednotek podílejí v poměru
spoluvlastnického podílu na společných částech domu, úhrada nákladů ad d) se rozúčtuje podle obecně
platných předpisů.
Spoluvlastníci (společenství vlastníků) jsou povinni schválit nebo přijmout jiný rozpočet,
zajišťující vyrovnané hospodaření, nejpozději s roční účetní uzávěrkou za předchozí rok, nejpozději
však k 31. březnu. V případě rozporu rozhoduje prostá většina hlasů společenství vlastníků.
Vlastníci jsou povinni platit podle rozpočtu na zvláštní účet vedený správcem zálohy na
úhradu nákladů spojených se správou a údržbou domu a na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním
jednotky (služby). Zjištěné přeplatky je povinen správce vrátit vlastníku jednotky nejpozději do 30-ti
dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek.
Vlastník jednotky je povinen uhradit stanovenou částku na výkon správy společných částí
domu a bytu v souladu se smlouvou o správě domu na účet správce. V případě inflačního nárůstu cen
služeb, zboží a materiálu je správce oprávněn výši poplatku přiměřeně upravit.
Poplatek představuje náklady správce spojené zejména s:
zajišťováním inkasa poplatků za služby spojené s bydlením
smluvním zajišťováním dodávek energií
vyúčtováním služeb
vedením nezbytného podvojného účetnictví zajišťující evidenci a sledování všech druhů svých
nákladů na správu, provoz a údržbu společných částí domu tak, aby bylo možno zjistit samostatně
jednotlivé náklady.
Za práce, které je nutno provést bez odkladu v případě havárie nebo poruchy budovy nebo jejich
vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný a nerušený výkon svých práv,
spojených s užíváním jednotky jsou vlastníci bytových jednotek povinni uhradit potřebnou částku
mimo plánované náklady v rozsahu odpovídajícím podílu na společných prostorách domu.
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Správce vede potřebnou dokumentaci k domu, správě, údržbě, provozu a finančnímu hospodaření
podle obecně platných předpisů. Správce eviduje náklady na každý dům, odděleně od ostatních domů,
které má ve správě. Finanční prostředky vede u finančního ústavu na odděleném účtu a disponuje s
nimi v rozsahu pravomoci daných mu schváleným rozpočtem a smlouvou o správě domu.

G/ URČENI SPRÁVCE
1. Vlastník budovy pověřuje správou domu čp. 1163 v Opavě, Holasická l O, tohoto správce:
REMARK reality & marketing s. r. o., Masařská č. p. 323/6, Opava, IČ: 258 98 469
2. Úklid v domě je zajišťován vlastními silami.
3. Na společné vlastnictví se musí uzavřít nejméně toto pojištění:
a) živelní
b) odpovědnostní
Ostatní nepovinné druhy pojištění lze sjednat pouze na náklad příslušného vlastníka.

H/ ZÁVĚR
1.
2.
3.
a)

Náklady na vypracování tohoto prohlášení nese zadavatel.
Toto prohlášení obdrží každý vlastník jednotky v domě.
Přílohami tohoto prohlášení jsou:
schéma půdorysů všech podlaží určující polohu jednotek a společných částí domu s údaji
o podlahových plochách jednotek
b) plná moc pro REMARK reality & marketing s.r.o., zastoupenou jednatelem PaedDr. Břetislavem
Smičkou, IČ: 258 98 469, Masařská č. p. 323/6, Opava
Toto prohlášení vlastníka má 29 stran včetně titulní strany.
Statutární město Opava zastoupené na základě plné moci

PaedDr. Břetislavem Smičkou
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