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ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY 
 

Program výkupu bytových domů ve městě Bílina 
 

čl. I 
Cíl programu 

 
1. Cílem programu je transparentní výkup bytových domů v Bílině do majetku města 

v rizikových a potenciálně rizikových oblastech, tedy v oblastech, v nichž se vyskytují 
či hrozí výskyt sociálně nežádoucích jevů včetně tzv. obchodu s chudobou. Výkup těchto 
bytových domů přispěje k omezení spekulativních výkupů a jejich dalšímu pronájmu 
nepřizpůsobivým a problematickým nájemníkům. 

 
2. Program je realizován jako součást projektu „Bílina – bezpečné město“ a cílem realizace 

programu je postupné vytvoření území s uspokojivou vlastnickou strukturou a omezeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů. 

 
čl. II 

Vymezení pojmů 
 
Pro účely „Programu výkupu bytových domů ve městě Bílina“ (dále jen „Program“) se rozumí: 
a) Zájemce – fyzická či právnická osoba, která kupujícímu nabízí bytový dům. 
b) Prodávající – fyzická či právnická osoba, od níž je za úplatu převáděno vlastnické právo 

k nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí (obvykle formou kupní smlouvy). 
c) Kupující – město Bílina. 
d) Znalecký posudek – je odborné posouzení věci soudním znalcem, náležitosti posudku jsou 

dány legislativou, je zpracován za účelem zjištění ceny v čase a místě obvyklé. 
e) Bytový dům – za bytový dům se považuje takový dům, kde je více než polovina všech ploch 

určena k bydlení. Má více než tři byty a společné prostory, jako jsou vstupní haly, chodby, 
schodiště, sklepy, půda apod.  

 
čl. III 

Lokality pro výkup bytových domů 
 
Vykupovány budou bytové domy v celé lokalitě města Bílina, přednostně v rizikových 
a potenciálně rizikových oblastech města. 
 

čl. IV 
Pravidla výkupu 

 
1. Bytový dům musí být v soukromém vlastnictví nebo v podílovém vlastnictví (výkup není 

možný u družstevních podílů). 
 
2. Na bytovém domě nesmí váznout exekuce, soudní zástava ani jiné omezující právo. Bytový 

dům nesmí být zatížen jakýmkoliv dluhem. Nebo tento dluh musí být splacen před 
převedením vlastnického práva na kupujícího. 

 
3. Bytový dům je vykupován přímo od vlastníka/podílníka nebo prostřednictvím realitní 

společnosti za podmínky, že kupní cena nepřekročí cenu znaleckého posudku a rezervační 
poplatek nebude požadován. 

 
4. Bytový dům je vykupován za kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejvýše za cenu 

znaleckého posudku (pokud relevantní orgán obce nerozhodne jinak). 
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5. Znalecký posudek objednává a hradí vždy kupující. 
 

6. V případech, kdy je předmětem koupě bytový dům tvořený alespoň 10 bytovými jednotkami 
nebo je předmětem koupě alespoň 10 bytových jednotek nacházejících se v jednom 
bytovém domě, nechá město zpracovat 2 znalecké posudky, přičemž cena nesmí být vyšší 
než obvyklá cena předmětu koupě stanovená v každém ze znaleckých posudků.  

 
7. Znalecké posudky v době projednání zastupitelstvem nesmí být starší než 6 měsíců. 
 
8. Bytové domy je možné nabízet průběžně po celý kalendářní rok prostřednictvím datové 

schránky kupujícího nebo emailu: epodatelna@bilina.cz . 
 
 

čl. V 
Financování programu 

 
Financování výkupu a případné zakonzervování či rekonstrukce bytů bude probíhat z prostředků 
alokovaných v rozpočtu města na daný kalendářní rok.  
 
 

čl. VI 
Posuzování nabídek 

 
Posuzování nabídek zájemců a následné doporučení na odkup zajistí Rada města Bíliny na 
základě doporučení Komise pro bezpečnost a prevence kriminality, Bytové komise a Pracovní 
skupiny pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů. 
 

čl. VII 
Platnost programu 

 
Tento program byl schválen Zastupitelstvem města Bílina dne 23. 6. 2021 usnesením č. 776  
nabývá účinnosti dnem schválení. 
 

čl. IX 
Výjimky 

 
Výjimky z ustanovení těchto pravidel schvaluje Zastupitelstvo města Bílina. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková 
místostarostka města 
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