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 Město Kralupy nad Vltavou 
v souladu s usnesením rady města č. 98/04/2/04 ze dne 16.02.1998, 

nabízí nájem bytové jednotky č. 3 v bytovém domě Komenského nám čp. 131 
 

Jedná se o nájem půdní vestavby bytu o velikosti 3+kk, s příslušenstvím, plocha bytu je 98,58m2 . 
 
Podmínky nájmu: 

• vyrovnání nákladů vynaložených stávajícím nájemcem na vybudování bytu, které byly stanoveny znaleckým 
posudkem č. 54/9530/2017 ze dne 27.06.2017 ve výši 1.063.950,00 Kč.  Náklady musí být vyrovnány před 
uzavřením nájemní smlouvy. 

• 5 let trvalého pobytu žadatele v Kralupech nad Vltavou 
 

Žádost o pronájem musí obsahovat:  

• potvrzení ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou o bezdlužnosti žadatele vůči městu Kralupy nad 
Vltavou  

• údaje o žadateli (adresu s uvedením trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení na žadatele)  

• čestné prohlášení  o skutečnosti, že žadatel není nájemcem ani vlastníkem nebo bezpodílovým vlastníkem 
bytu, bytového nebo rodinného domu či jiné nemovitosti určené k bydlení 

 
Žádosti lze zaslat poštou, na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou  
                                                                 Palackého čp. 1  
                                                                278 01 Kralupy nad Vltavou  
nebo doručit osobně do podatelny MěÚ Kralupy do  31.08.2017 do 15,00 hodin. 
 
Prohlídka bytu je možná po dohodě se stávajícím nájemcem na tel. 608 526 916. 
 
S nájemcem, vybraným radou města, bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou a měsíčním nájmem ve výši  
40,- Kč/m2. Nájem bytu nezahrnuje úhradu za služby spojené s užíváním bytu. 
 
Bližší informace o podmínkách nájmu budou zájemcům poskytnuty na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou, 
oddělení správy majetku, na tel. č. 315 739 815 – M. Kučerová. 

 
 

elektronicky podepsáno 
 

 

……………………………………………….                                                      …………………………………………… 

 

                                  Petr Holeček                                                                                           Ing. Marek Czechmann 
                                    starosta                                                                                                      místostarosta 
 

 
otisk úředního razítka 


