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Oznámení o zájmu koupě bytu - Instrukce
Instrukce pro nájemníky a domovní zástupce k vyplnění formuláře Oznámení o zájmu koupě
bytu ve vlastnictví společnosti RPG Byty, s.r.o.
Váš domovní zástupce: ________________________________________byt č._____________
Akce proběhne:

__________________________________________________________

Váš domovní zástupce Vás tímto žádá o připojení se ke hromadnému oznámení o projevení
zájmu o koupi svého bytu.
Korespondenční adresa sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ:
Roman Macháček
PO BOX č.206
Porubská 713
708 00 Ostrava 8
Úvod
Nabízíme Vám základní tiskopis pro oznámení o projevení zájmu o koupi nájemního bytu RPG Byty
s.r.o. (dříve OKD). Tiskopis má u sebe domovní zástupce registrovaný na stránkách sdružení
nájemníků bytů RPG. Tento zájem o koupi je pro nájemce nezávazný. Pokud máte zájem o koupi
nájemního bytu, který užíváte, je důležité tento zájem projevit.
Cílem sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ je zajistit nájemcům bytů RPG možnost odkupu
nájemních bytů, které uživají, a to za co nejvýhodnějších podmínek pro nájemce odpovídajících
dřívějším prohlášením vlastníka.

Kompletní informacë o našem sdružení, jeho cílech a aktivitách naleznete na našich stránkách
www.bytyokd.cz. Základní informace Vám také mohou poskytnout domovní zástupci ve Vašem
vchodě. Budeme rádi, když se k našemu sdružení připojíte.
Instrukce domovního zástupce:
Formulář mají u sebe domovní zástupci. Instrukce k formuláři umístí na viditelné místo ve vchodě,
popřípadě vhodí do schránek všech nájemníků. Posléze nájemníky osobně kontaktuje a vyzve je k
případnému připojení podpisu na dokument. Domovní zástupce vyplní adresu domu, město, ulici, číslo
popisné a číslo orientační, posléze také celkový počet bytových jednotek a počet bytových jednotek,
kde nájemci projevili zájem o odkup bytu. Domovní zástupce očísluje všechny bytové jednotky v levém
sloupci. V případě nedostatečného počtu místa na formuláři tento formulář vytiskne vícekrát a na
každé straně vždy vyplní odpovídající údaje (na všech stranách musí být vždy informace o tom, co
podepisují).
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Po dokončení průzkumu domovní zástupce odešle vyplněné dokumenty na korespondenční adresu
sdružení BYTYOKD.CZ ve dvou originálech.
Instrukce k vyplnění pro nájemníka bytu RPG:
Na základě těchto instrukcí zkontaktujte svého domovního zástupce, který je uveden výše. Pokud
máte zájem o odkup svého bytu, požádejte jej, aby vám umožnil podepsat dokument o projevení
zájmu. V případě společného nájmu manželů jsou důležité podpisy obou manželů. Je-li nájemní
smlouva uzavřena s více nájemci (je to vyjímečné), je nutný podpis všech těchto nájemců.
Prodejní cena:
Vycházíme z kupní ceny, která byla použita při ocenění neprodukční části majetku společnosti OKD,
a.s. při privatizaci majetkové účasti státu v této společnosti, navýšené o část nákladů spojených
s realizací prodeje bytů nájemníkům. Zároveň se opíráme o prohlášení vlastníka společnosti OKD,
a.s. uvedeného v časopise Horník, 17.února 2005.

Toto oznámení je relevantní dokument o projeveném zájmu o koupi bytů stávajícími nájemníky.
Slouží jako podklad pro případnou akceptaci zájmu ze strany majitele nemovitosti. Je to doklad
o tom, že jste projevili zájem o koupi Vašeho nájemního bytu.
Děkujeme Vám.
Ing. Roman Macháček, Ph.D
a tým sdružení BYTYOKD.CZ

