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Zpráva pro 21. zasedání zastupitelstva města konané dne 15. června 2022 

 

Název:    Založení právnických osob společenství vlastníků jednotek  

                                   a stanovy společenství vlastníků jednotek 

   

Předkládá:  rada města Slatiňany 

   MVDr. Ivan Jeník – starosta 

 

Zpracoval:  Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS 

    

Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS 

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schválilo: 

1. návrh stanov pro založení Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům čp. 822, 

Staré náměstí, 5338 21 Slatiňany ve znění zprávy č. 14/21.  

2. vznik Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům čp. 822, Staré náměstí, 538 21 

Slatiňany zápisem do veřejného rejstříku společenství vlastníků ve znění zprávy č. 

14/21. 

3. návrh stanov pro založení Společenství vlastníků jednotek pro bytové domy čp. 823, 

824 a 825, Staré náměstí, 5338 21 Slatiňany ve znění zprávy č. 14/21.  

4. vznik Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům čp. 823, 824 a 825 Staré 

náměstí, 538 21 Slatiňany zápisem do veřejného rejstříku společenství vlastníků ve 

znění zprávy č. 14/21. 
   
Důvodová zpráva 

 

V roce 2022 uplyne dvacetiletá lhůta pro prodej bytových jednotek v bytových domech  

čp. 822, 823, 824 a 825 na Starém náměstí „I. Etapa“. V současné době se dokončuje 

rozdělení společných prostor k jednotlivým bytům, propočítávají se kupní ceny a připravují se 

kupní smlouvy. 

Podle ust. § 1198 odst. 1 občanského zákoníku je povinnost založit společenství vlastníků 

jednotek (SVJ) tehdy, pokud je v domě vymezeno alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři 

jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. 

Jelikož tato povinnost založit SVJ prodejem bytů nastane, předkládáme ke schválení založení   

SVJ pro čp. 822 a SVJ čp. 823, 824 a 825. Čp. 822 má svoji stavební parcelu a je od ostatních 

oddělena třemi garážemi. Čp. 823, 824 a 825 jsou na jedné stavební parcele a přímo spolu 

sousedí. Proto jsou zakládána dvě SVJ. 

SVJ se zakládá schválením stanov a vzniká zápisem do veřejného rejstříku společenství 

vlastníků. Veškeré náklady související s převodem budou rozpočítány mezi budoucí majitelé 

bytových jednotek.  

 

Přílohy: Stanovy SVJ (Datové úložiště). 

    
    

Ve Slatiňanech dne  2. června 2022 
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