
Zásady 

prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Ostravy, 

svěřených Městskému obvodu Poruba 
ve znění doplnění ze dne 08.03.2012 

 

Prodej domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků realizuje Statutární město 
Ostrava - Městský obvod Poruba (dále jen „městský obvod“) podle místních podmínek v souladu se 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 
vyhláškou č. 11/2000, Statutem města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů,  zák. č. 40/1964 Sb., 
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 
doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Čl. 1 
Úvod 

1. Zásady prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba (dále jen „zásady") se 
vztahují na obytné domy, bytové jednotky, nebytové prostory a pozemky v majetku 
Statutárního města Ostravy svěřené městskému obvodu. 

2. Předmětem prodeje jsou všechny obytné domy, případně bytové jednotky a nebytové prostory 
v obytných domech včetně spoluvlastnického podílu na budově, které jsou uvedeny v příloze 
č. 1 a 2 těchto zásad. S bytovým domem, bytovou jednotkou či nebytovým prostorem se vždy 
prodává i pozemek zastavěný domem či spoluvlastnický podíl na tomto pozemku, je-li tento 
pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ve správě městského obvodu. Součástí 
prodeje jsou vždy součásti a  příslušenství  věci hlavní (např. přístupové schodiště do domu, 
přístavky k domu,  přípojky apod.). Prodávající určí, co se rozumí součástí a příslušenstvím 
k věci hlavní. 

3. Stávající nájemci, případně společní nájemci (dále jen „nájemci“) bytů a nebytových prostor 
v domech uvedených v přílohách č. 1 a 2 těchto zásad budou o záměru prodeje daného 
obytného domu, bytové či nebytové jednotky postupně písemně informováni formou dopisu 
osobně předaného oproti podpisu či doporučeného dopisu na dodejku za účelem zjištění 
předběžného zájmu o privatizaci bytového fondu. Nájemcům  bude poskytnuta dvouměsíční 
lhůta k podání předběžné žádosti o koupi nemovitostí v souladu s čl. 2 až 4 těchto zásad. 
Současně budou nájemci vyzváni, aby v případě, že nebudou mít zájem o koupi, písemně 
o svém nezájmu městský obvod informovali. 

4. Prodej obytných domů bez nebytových prostor, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 těchto zásad, 
se přednostně uskuteční prodejem do vlastnictví právnické osoby dle článku 2 těchto zásad. 
Pouze při splnění podmínek uvedených v čl. 3 těchto zásad je možno prodat obytné domy bez 
nebytových prostor po jednotlivých bytových jednotkách. 

5. Prodej obytných domů s nebytovými prostory, jejichž seznam tvoří přílohu č. 2 těchto zásad, 
se uskuteční prodejem po jednotlivých bytových a nebytových jednotkách v souladu 
s článkem 4 těchto zásad. 
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Čl. 2 
Prodej obytných domů bez nebytových prostor 

1. Prodej obytných domů (dále jen „domů“) bude realizován do vlastnictví právnické osoby 
založené v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších 
předpisů, nájemci minimálně nadpolovičního počtu bytů v daném prodávaném domě za 
podmínky, že vůči společníkům či členům založené právnické osoby nemá městský obvod ke 
dni podpisu kupní smlouvy pohledávku na nájemném a úhradě za plnění spojené s užíváním 
bytů (tzv. služby) vč. příslušenství. Společník či člen založené právnické osoby musí být ke 
dni rozhodnutí o uzavření  kupní smlouvy v zastupitelstvu městského obvodu nájemcem bytu 
v daném prodávaném domě a jeho nájemní poměr k bytu nesmí být  vypovězen ve smyslu 
ustanovení §§ 710 až 711a občanského zákoníku. 

2. K podání společné žádosti nájemců bytů jako budoucích zakladatelů právnické osoby uvedené 
v tomto článku odst. 1, budou nájemci písemně vyzváni nejpozději po uplynutí dvouměsíční 
lhůty uvedené v článku 1 odst. 3 těchto zásad. Společná žádost nájemců bytů se bude 
považovat za platnou za podmínky, že bude do dvou měsíců od podání na podatelnu 
městského obvodu doložena kopie návrhu na zápis založené právnické osoby do obchodního 
rejstříku podané u Krajského soudu v Ostravě, vč. notářského zápisu o založení právnické 
osoby. Po zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku bude společná žádost nájemců bytů 
doplněna výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby v originále či úředně ověřené kopii. 

3. Ve společné žádosti uvedou žadatelé svého zástupce (nájemce bytu v domě), který je bude ve 
věci koupě domu do založení právnické osoby zastupovat. Podpisem společné žádosti nájemce 
vysloví souhlas s tím, aby mohl být zástupce žadatelů informován o případných pohledávkách 
městského obvodu, které vůči němu eviduje či o zániku nájemního poměru nebo o podání či 
obdržení výpovědi z nájmu bytu, neboť by tyto skutečnosti mohly zmařit ostatním nájemcům 
koupi domu. 

4. Při doplnění žádosti o výpis z obchodního rejstříku, je právnická osoba povinna uhradit 
zálohu, která je určena k pokrytí nákladů městského obvodu spojených s přípravou a 
projednáváním prodeje domu. Tato záloha bude v případě uskutečnění prodeje započtena na 
kupní cenu domu. V případě, že k prodeji domu nedojde vinou kupujícího, nebude právnické 
osobě záloha vrácena. Výše zálohy činí součet záloh za všechny byty v domě: 

 

byt 1+0 .......................3.000 Kč 
byt 1+1 .......................4.000 Kč 
byt 2+1 .......................5.000 Kč 
byt 3+1 .......................7.000 Kč 
byt 4+1 .......................9.000 Kč 

5. V případě, že se u jednoho domu vyskytne ve lhůtě dvou měsíců od podání písemné informace 
o možnosti koupě domu (dále jen „lhůta“) více zájemců o koupi, rozhodne o kupujícím 
zastupitelstvo městského obvodu. O podání více žádostí o koupi domu bude informován 
písemně zástupce žadatelů. 

6. Prodej domu bude uskutečněn za podmínky současného prodeje pozemku - zastavěné plochy 
pod domem a za podmínky, že právnická osoba uhradí pohledávky na nájemném a úhradě za 
plnění spojené s užíváním bytu (tzv. služby) včetně příslušenství, které městský obvod eviduje 
za nájemci a uživateli bytů v domě, jež nejsou společníky či členy právnické osoby.  

7.  Po projednání prodeje domu v zastupitelstvu městského obvodu bude do 60 dnů s kupující 
právnickou osobou uzavřena kupní smlouva, ve které bude zakotvena rozvazovací podmínka 
pro případ, že nedojde ze strany právnické osoby k úhradě kupní ceny ve stanovené lhůtě. 

8.  Prodej domů podle tohoto článku se uskuteční za podmínky, že nebude v rozporu s platnými 
právními předpisy o veřejné podpoře a že za společníka či člena právnické osoby bude přijat 
každý nájemce, který o to projeví zájem a který nemá vůči městskému obvodu Poruba dluh na 
nájemném a úhradě za plnění spojené s užíváním bytu včetně příslušenství. 
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Čl.3 
Prodej jednotlivých bytů v domě bez nebytových prostor 

1. Prodej bytových jednotek (dále jen „bytů“) se uskutečňuje v souladu se zákonem o vlastnictví 
bytů.  

2. Byty budou prodány stávajícím nájemcům za podmínky, že nájemní poměr k bytu nebyl 
vypovězen ve smyslu ustanovení §§ 710 až 711a občanského zákoníku, a městský obvod  
nemá vůči nájemci bytu ke dni podpisu kupní smlouvy pohledávku na nájemném a úhradě za 
plnění  spojené s užíváním bytu (tzv. služby) vč. příslušenství. 

3. Prodej bytů může být uskutečněn pouze za podmínky prodeje nejméně 85% bytů v domě 
najednou. Předpokladem pro zpracování prohlášení vlastníka budovy a odeslání nabídek 
převodu vlastnictví bytu je podání předběžné žádosti o prodej po bytových jednotkách od 
nájemců nejméně 85% bytů v domě.  Nájemci bytů v domě tedy podávají společnou žádost o 
koupi bytů v domě, k jejímuž podání budou písemně vyzváni po uplynutí dvouměsíční lhůty 
uvedené v článku 1 odst. 3 těchto zásad. 

4. Při akceptaci nabídky je nájemce povinen uhradit zálohu, která je určena k pokrytí nákladů 
městského obvodu spojených s přípravou a projednáváním prodeje bytu. Tato záloha bude 
v případě uskutečnění prodeje započtena na kupní cenu bytu. V případě, že nedojde k prodeji 
minimálního požadovaného počtu bytů v domě vinou kupujících, nebude nájemcům záloha 
vrácena, ale může být na základě rozhodnutí orgánů městského obvodu použita jako záloha na 
prodej podle článku 2 těchto zásad, projeví-li o to kupující zájem. Výše zálohy činí: 

byt 1+0 .......................3.000 Kč 
byt 1+1 .......................4.000 Kč 
byt 2+1 .......................5.000 Kč 
byt 3+1 .......................7.000 Kč 
byt 4+1 .......................9.000 Kč 

5. V případě, že v domě je uvolněný byt, bude prodán rozhodnutím zastupitelstva městského 
obvodu formou veřejné dobrovolné dražby, přímým prodejem nebo výběrovým řízením. 

6. Prodej bytů se uskutečňuje zároveň se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu, ve kterém se byty nachází, a se spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 
odpovídajícím velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 

7. Podmínkou pro schválení prodeje domu po jednotkách v orgánech městského obvodu je 
akceptace nabídek a zaplacení zálohy od nájemců nejméně 85% bytových jednotek v domě.  

8. V případě, že některý z nájemců bytu do 6 měsíců od převzetí nabídky prodeje jemu 
pronajatého bytu neprojeví zájem o jeho koupi, může být tento byt prodán jinému nájemci 
bytu v daném domě, a to v souladu se zákonem o vlastnictví bytů. Podmínkou je, že tento 
nájemce koupí i jemu pronajatý byt. V případě více zájemců o tento způsob prodeje rozhodne 
o tom, komu bude byt prodán, zastupitelstvo městského obvodu. 

9. Po projednání prodeje domu po jednotkách v zastupitelstvu městského obvodu bude do 60 dnů 
s jednotlivými kupujícími uzavřena smlouva o převodu vlastnictví bytu, ve které bude 
zakotvena rozvazovací podmínka pro případ, že nedojde ze strany kupujících k úhradě kupní 
ceny ve stanovené lhůtě. 

10. Předkupní právo nájemců bytů v domě bude uplatňováno v souladu se zákonem o vlastnictví 
bytů. 
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Čl. 4 
Prodej jednotlivých bytů v domě s nebytovými prostorami 

1. Bytové domy, ve kterých se nachází nebytové prostory, budou prodávány po jednotlivých 
bytových a nebytových jednotkách  (dále jen  „bytech“ a „nebytových prostorech“). Prodej se 
uskuteční v souladu se zákonem o vlastnictví bytů.  

2. Byty a nebytové prostory budou prodány stávajícím nájemcům za podmínky, že nájemní 
poměr k bytu či nebytovému prostoru nebyl vypovězen ve smyslu ustanovení §§ 710 až 711a  
občanského zákoníku či ustanovení § 9 a násl. zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a dále za podmínky, že městský obvod 
nemá ke dni podpisu kupní smlouvy vůči nájemci bytu pohledávku na nájemném a úhradě za 
plnění spojené s užíváním bytu (tzv. služby) včetně příslušenství a vůči nájemci nebytového 
prostoru pohledávku na nájemném a službách spojených s užíváním nebytového prostoru vč. 
příslušenství. 

3.  Při akceptaci nabídky je nájemce povinen uhradit zálohu, která je určena k pokrytí nákladů 
městského obvodu spojených s přípravou a projednáváním prodeje bytu a nebytového 
prostoru. Tato záloha bude v případě uskutečnění prodeje započtena na kupní cenu bytu a 
nebytového prostoru. V případě, že nedojde k prodeji bytu nebo nebytového prostoru v domě 
vinou kupujícího, nebude nájemci záloha vrácena. Výše zálohy činí: 

byt 1+0 .......................3.000 Kč 
byt 1+1 .......................4.000 Kč 
byt 2+1 .......................5.000 Kč 
byt 3+1 .......................7.000 Kč 
byt 4+1 .......................9.000 Kč 
nebytový prostor ......10.000 Kč 

4. V případě, že v domě je uvolněný byt nebo nebytový prostor, bude prodán rozhodnutím 
zastupitelstva městského obvodu formou veřejné dobrovolné dražby, přímým prodejem nebo 
výběrovým řízením. 

5. Prodej bytů a nebytových prostor se uskutečňuje zároveň se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu, ve kterém se byty a nebytové prostory nachází, a spolu se 
spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku odpovídajícím velikosti spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu. 

6. Podmínkou pro schválení prodeje domu po jednotkách v orgánech městského obvodu je 
akceptace nabídek a zaplacení zálohy od obeslaných nájemců bytových jednotek či 
nebytových prostorů v domě, a to i postupně. 

7. Po projednání prodeje domu po jednotkách v zastupitelstvu městského obvodu bude do 60 dnů 
s jednotlivými kupujícími uzavřena smlouva o převodu vlastnictví bytu či nebytového 
prostoru, ve které bude zakotvena rozvazovací podmínka pro případ, že nedojde ze strany 
kupujících k úhradě kupní ceny ve stanovené lhůtě. Předkupní právo nájemců bytů v domě 
bude uplatňováno v souladu se zákonem o vlastnictví bytů. 

8. V případě, že některý z nájemců bytu do 6 měsíců od převzetí nabídky prodeje jemu 
pronajatého bytu neprojeví zájem o jeho koupi, může být tento byt prodán jinému nájemci 
bytu v daném domě, a to v souladu se zákonem o vlastnictví bytů. Podmínkou je, že tento 
nájemce koupí i jemu pronajatý byt. V případě více zájemců o tento způsob prodeje rozhodne 
o tom, komu bude byt prodán, zastupitelstvo městského obvodu. 

9. V případě, že některý z nájemců nebytového prostoru do 6 měsíců od převzetí nabídky 
prodeje jemu pronajatého nebytového prostoru neprojeví zájem o jeho koupi, bude tento 
nebytový prostor prodán rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu formou veřejné 
dražby, přímým prodejem nebo výběrovým řízením. 

10. Podle tohoto článku budou prodány rovněž domy, ve kterých se nenachází nebytový prostor, 
ale jejichž prodej právnické osobě podle článku 2 těchto zásad by byl v rozporu s platnými 
předpisy o veřejné podpoře. 
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Čl. 5 
Stanovení kupní ceny 

1.  Vzhledem ke stavu prodávaných domů včetně společných prostor, bytů a nebytových prostor 
v domě činí cena 1 m2 bytu pro nájemce daného bytu 6 000,- Kč a cena 1 m2 pro nájemce 
nebytových prostor 10  000,- Kč. V případě prodeje bytové jednotky v domě jinému nájemci 
z domu je stanovena cena za 1 m2 ve výši 8 000,- Kč. 

2. Pro výpočet kupní ceny domu, bytu či nebytového prostoru se použije podlahová plocha bytů 
a nebytových prostor včetně plochy balkonů, lodžií, sklepů, sklepních boxů a dalších prostor 
mimo byt a nebytový prostor, které jsou užívány s konkrétním bytem nebo nebytovým 
prostorem a nejsou užívány nájemcem jiného bytu nebo nebytového prostoru v domě (dále jen 
podlahová plocha). 

3. Základem pro stanovení kupní ceny domu je součet násobků ceny za 1 m2 a podlahové 
plochy všech bytů v domě. K tomuto základu se připočte náklad na rozdělení měřících míst 
médií (tepla, studené vody), náklad investic městského obvodu na rekonstrukci či modernizaci 
domu v období let 2007 až 2012, náklady na vypracování znaleckého posudku a správní 
poplatek za návrh na vklad vlastnického práva právnické osoby do katastru nemovitostí. 

4. Kupní cena bytu a nebytového prostoru se vypočte vynásobením ceny za 1 m2 bytu 
podlahovou plochou bytu nebo nebytového prostoru, k této částce se připočte podíl bytu na 
nákladech na rozdělení měřících míst médií (tepla, studené vody), podíl investic městského 
obvodu na rekonstrukci či modernizaci domu v období let 2007 až 2012, poměrný díl nákladů 
na prohlášení vlastníka budovy, náklady na znalecký posudek a správní poplatek za návrh na 
vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. 

5.  Náklady investic na rekonstrukce či modernizace domu se rozumí náklady na : 

- zateplení domu či jeho části 
- obnovení fasády 
- opravu a zateplení střechy 
- výměnu oken a vchodových dveří 
- generální opravu balkonů 
- modernizaci a generální opravu výtahu 
- rekonstrukci rozvodu plynu, studené a teplé vody, odpadů a elektřiny 

6. Podíl realizovaných nákladů investic městského obvodu na rekonstrukci či modernizaci dle 
bodu  5 tohoto článku (dále jen „oprav“)  bude k ceně připočítáván následujícím způsobem: 

opravy  v letech 2012 a 2011 ………………………………………………………........ 100 % nákladů, 
opravy v roce 2010 ………………………………………………………………….……  90 % nákladů, 
opravy v roce 2009 …………………………………………………………………..…… 60 % nákladů, 
opravy v roce 2008 ……………………………………………………………………….  30 % nákladů, 
opravy v roce 2007 ……………………………………………………………………….. 15 % nákladů. 

7. Kupní cena domu či bytu bude zaokrouhlena na celé stokoruny směrem nahoru. 

8. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy.  

 

Čl. 6 
Prodej pozemků 

1. Kupní cena pozemku - zastavěné plochy pod obytným domem bude stanovena dle cenové 
mapy. Nebude-li cenová mapa pro některý pozemek vypracována, určí se kupní cena pozemku 
znaleckým posudkem. 

 
2. Kupní cena pozemku bude zaokrouhlena na celé stokoruny směrem nahoru. 
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Čl. 7 
Zvláštní ustanovení 

1. V případě, že stávající nájemci bytů a nebytových prostor v domě nevyužijí ve lhůtě možnosti 
uvedené v čl. 2 až 4, případně, že nebude kupní cena uhrazena ve lhůtě dle čl. 5 bodu 8, 
vyhrazuje si zastupitelstvo městského obvodu právo prodat dům, byt či nebytový prostor 
jiným způsobem, za jinou cenu nebo jinému právnímu subjektu. 

2. Zastupitelstvo městského obvodu si vyhrazuje právo rozhodnout v jednotlivých případech o 
neprodání domu, bytu a nebytového prostoru a jimi zastavěných pozemků. 

3. Po dobu od odeslání písemného vyrozumění o záměru prodeje domu nájemcům do dne podání 
návrhu na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí budou v domech, 
bytech a nebytových prostorech prováděny pouze nezbytné udržovací práce, případně budou 
odstraňovány v této době vzniklé havárie. V případě potřeby městský obvod zajistí rozdělení 
měřících míst médií (teplo, studená voda). 

4. Rada městského obvodu je oprávněna rozhodnout o pověření výkonem činností souvisejících 
s procesem prodeje domů, bytů a nebytových prostor dle těchto zásad jinou fyzickou či 
právnickou osobu. 

Čl. 8 
Účinnost 

1. Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem městského obvodu Poruba dne 01.9.2011 pod č.   
usnesení 114/ZMOb1014/6 s účinností ode dne 02.09.2011 do dne 31.12.2013. Ke dni 
01.09.2011 se ruší Zásady o prodeji obytných domů, bytů a nebytových prostor v majetku 
Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Poruba č. 52/2004. 

 
2. Změna zásad v článku 5 bodech 3, 4 a 6 a článku 7 bodu 1 schválená Zastupitelstvem 

městského obvodu Poruba dne 08.03.2012 pod č. usnesení 196/ZMOb1014/10 nabývá 
účinnosti dne 09.03.2012. 
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Příloha č. 1/1  - domy bez nebytových prostor 

 

č.or./č.p. ulice b.j./NBJ 
stavební 
obvod 

42/318 Dělnická 6 I. 
40/319 Dělnická 6 I. 
38/320 Dělnická 6 I. 
37/325 Dělnická 6 I. 
24/383 Dělnická 8 I 
26/384 Dělnická 8 I. 
28/385 Dělnická 8 I. 
12/388 Dělnická 8 I. 
14/389 Dělnická 8 I. 
16/390 Dělnická 8 I. 
18/391 Dělnická 8 I. 
16/428 Skautská 6 I. 
14/429 Skautská 6 I. 
12/430 Skautská 6 I. 
10/431 Skautská 6 I. 
2/432 Skautská 6 I. 
4/433 Skautská 6 I. 
6/434 Skautská 6 I. 
8/435 Skautská 6 I. 
18/447 Nábřeží SPB 24 I. 
11/449 Budovatelská 23 I. 
26/902 Francouzská 18 III. 
22/904 Francouzská 18 III. 
20/905 Francouzská 18 III. 
5/908 Jilemnického 

náměstí 
18 III. 

9/947 Porubská 14 III. 
6/967 Nálepkova 20 III. 
12/976 Španielova 18 III. 
8/979 Panelová 18 III. 
4/981 Panelová 18 III. 
2/982 Panelová 18 III. 
4/1036 Resslova 18 I. 
6/1037 Resslova 18 I. 
2/1070 Větrná 18 I. 
7/1074 L.Štůra 18 I. 
15/1077 Resslova 12 I. 
17/1077 Resslova 12 I. 
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Příloha č. 1/2  - domy bez nebytových prostor 

 

č.or./č.p. ulice b.j./NBJ 
stavební 
obvod 

10/1175 Sokolovská 18 IV. 
12/1176 Sokolovská 18 IV. 
14/1177 Sokolovská 18 IV. 
26/1183 Sokolovská 18 IV. 
28/1184 Sokolovská 18 IV. 
39/1336 Sokolovská 18 IV. 
37/1337 Sokolovská 18 IV. 
33/1339 Sokolovská 18 IV. 
29/1341 Sokolovská 18 IV. 
22/1402 K. Pokorného  15 IV. 
24/1402 K. Pokorného  14 IV. 
26/1402 K. Pokorného  15 IV. 
16/1405 K. Pokorného  15 IV. 
18/1405 K. Pokorného  14 IV. 
20/1405 K. Pokorného  15 IV. 
4/1558 Lvovská 12 IV. 
8/1559 Lvovská 12 IV. 
12/1560 Lvovská 12 IV. 
2/1625 A. Hrdličky 24 VII. 
1/1836 O. Synka 24 VIII. 
5/1838 O. Synka 24 VIII. 
celkem 53 domů 807 bytů  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 



 9 

 
 

Příloha č. 2 – domy s nebytovými prostory 
 
 

č.or./č.p. ulice b.j./NBJ 
stavební 
obvod 

36/321 Dělnická  4+1 I. 
22/551 Porubská 14+6 I. 
11/741 Havlíčkovo nám. 94 II. 
12/741 Havlíčkovo nám. 94+2 II. 
17/762 Dvorní 17+1 II. 
5/920 Dětská 12+1 III. 
3/920 Dětská  12+1 III. 
20/963 Španielova 19+1 III. 
18/964 Španielova 20+1 III. 
42/1091 Francouzská 15 I. 
44/1091 Francouzská 15 I. 
46/1091 Francouzská 15+1 I. 
57/1327 Sokolovská 18+1 IV. 
10/1408 K. Pokorného  15+1 IV. 
12/1408 K. Pokorného  14 IV. 
14/1408 K. Pokorného  15 IV. 
3/1447 Ukrajinská 24+1 V. 
7/1449 Ukrajinská 24+1 V. 
9/1450 Ukrajinská 24+1 V. 
11/1451 Ukrajinská 24+1 V. 
34/1477 Ukrajinská 18+1 V. 
38/1479 Ukrajinská 18+1 V. 
10/1629 A. Hrdličky 24+2 VII. 
13/1672 V. Vacka 72+1 VIII. 
20/1945 J. Ziky 11+3 VIII. 
16/1947 J. Ziky 11+4 VIII. 
15/1961 J. Ziky 12+3 VIII. 
5/1988 O. Jeremiáše 12+3 VIII. 
25/1998 O. Jeremiáše  12+3 VIII. 
37/4403 Slavíkova 18+2 IV. 
celkem 24 domů 697 bytů  
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