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A) POPIS BUDOVY (§ 5 odst. 3 pism. a) 
[ PH KRČ 1227/10 ] 

1 . správní bytové družstvo Nový domov : 
Mil evská 922/2, 140 00 Praha 4 - Podolí 
zastoupené : předs. představenstva Dr. Václavem H o U š o u 

členem představenstva : Ing. Jiřím K A L B Á č E M 
IČO : 00033456 
je vlastníkem budovy : 

číslo popisné 
1227 

číslo parcelní 
na 2869/176 

číslo orientační 
16 .,..--/ 

ul ice : Ružinovská 1227 
obec: Praha 4-Krč 
název katastrálního území: KRČ 
zastavěná plocha parcely: 478 m2 , 

stavební povolení č.: 24114/65-výst. ze dne: 20.12.1965 
odboru výstavby v: ONV Praha 4, Táborská 350 

----
,/ 

nabývací ·titul: 
Souhlas k trvalému užívání č. 17084/68-výst/Dk/Šc/M vydaný 
odborem výstavby ONV Praha 4, Táborská 350 dne 13.09.1968, které 
nabylQ právní moci dne 02.10.1968. 

2 . Budova je zapsána na katastrálním úřadu v: 
Praha-město, Legerova 69, Praha 1 
v katastru nemovitosti pro obec: Praha 4~Krč 
a katastrálnLúzemi: __ KRČ . ____ _ _ _ 
na listu--v-lastnietv-í--č-.- -: --4·99 ------------------ -----------· --·----- .... ---- . - ---- ----

3. Celkový počet bytových jednotek: 81 
Ce lková podlahová plocha bytových jednotek: 

1 

4625.9 m2 

: . 
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B) VYMEZENÍ JEDNOTEK V BUDOVĚ 
( § 5 odst. 3 pism. b) 

vlastnik prohlašuje, že vymezuje 
v budově jednotky podle § 2 pism. f) a § 5 zákona 72/1994 Sb. 

1 ~ JedrtotkéCčíslo/podlaži: 
1227/081/15, je byt velikosti 1+1 a. 
Celková plocha jednotky s přislušenstvím je 53.9 m2. 

Jednotka velikosti 1+1 a se skládá z: 
Kuchyně 7.4 m2 
Pokoj 34.9 m2 
Koupelna 7.1 m2 
WC 1.3 m2 
Předsiň 3.2 m2 

Vybaveni náležející k jednotce 
a) kuchyňská linka 1 ks 
b) sporák kombinovaný 1 ks 
c) vestavěné skříně 1 ks 
d) vana 1 ks 
e) umyvadlo 1 ks 
f) WC misa s nádrží 1 ks 
g) michací baterie 2 ks 
h) topná tělesa 3 ks 
i) listovní schránka 1 ks 
j) zvonek, domácí telefon 1 ks 
k) odsavač par 1 ks 
1) el. ventilátor 1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzaviracich ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedení. 
Součástí jednotky je lodžie, jejíž výměra 8,6 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé a 

studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku -~ -

K vlastnictví jednotky dále patři: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné přičky 
c) bytové . jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a · okna ·nacházející se uvnitř·-bytu ·-včetněvstupních dveří 
e) vnitřni el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 
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i vlastnictvi jednotky dále patří spoluvlastnický podíl 
• / 0 velikosti 539/46259 na společných částech budovy. 

2. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/050/10,1227/074/14, jsou byty velikosti 2+1 a. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 47.2 m2 • 

Jednotky veTiRosTi".2+1 a se skládají z: .. ~· ·•. ·- ... -··- ... ·····- .. 

Vybavení 

Kuchyně 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 
WC 
Předsíň 
Sklep 

náležejicí k jednotce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák plynový 
c) vestavěné skříně 
d) vana 
e) umyvadlo 
f) WC mísa s nádrží 
g) míchací baterie 
h) topná tělesa 
i) listovní schránka 
j ) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

6.7 m2 
16.7 m2 
10.0 m2 
3.4 m2 
0.9 m2 
8.6 m2 
0.9 m2 

1 ks 
1 ks 
4 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 
3 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedení. 
součástí jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní eL rozvody a - k nim připojené-- i-nsta±aění předměty (světla, 

zářivky, zásuvky)·· od spínacích -hod±ff·-·-·--·--··----····- ······· - · · 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl 
o velikosti 472/46259 na společných částech budovy. 
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3. Jednotky čislo/podlaži: 
1227/032/7,1227/056/li,1227/062/12,1227/068/13, 
jsou byty velikosti 2+1 b. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 47.3 m2. 

Jednotky velikosti 2+1 
Kuchyně 
Pokoj 

b se skládají z: 
6.7 m 2 

16.7 m2 

-- Pokoj----„ -- ---- --· - -·- -- - ------ •• „ ····10;0---m2•·· 

Koupelna 
WC 
Předsíň 
Sklep 

Vybaveni náležející k jednotce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák kombinovaný 
c) vestavěné skříně 
d) vana 
e) umyvadlo 
f) WC mísa s nádrži 
g) míchací baterie 
h) topná tělesa 
i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

3 .4 m 2 

0.9 m2 

8.6 m2 

1.0 m2 

1 ks 
1 ks 
4 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 
3 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.} kromě 
stoupacich vedeni. 
Součástí jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umistěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzaviracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojeni prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky -:. 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictvi jedno_tky dále patří spoluvlastnickýpodil 
o velikosti 4 73-/46259 ---na společných--částech---budovy-~-- -

4 
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)~ Jednotky číslo/podlaží: 
1 1227/008/3,1227/014/41 jsou byty velikosti 2+1 c. 

[ _--- Celková plocha _ jednotky s příslušenstvím je 4 7. 4 m2 • 

/ -- · 
Jednotky velik9~t:i ~1-1 c se 

Kuchyně / Pokoj I :-;------
( 

- -~!'ok-oj~::-~::-:=:--~:----- -----
Koupelna 
WC 
Předsiň 
Sklep 

Vybaveni náležejicí k jednotce 
a) kuchyňská linka 1 ks 
b) sporák kombinovaný 1 ks 
c) vestavěné skříně 4 ks 
d) vana 1 ks 
e) umyvadlo 1 ks 
f) WC misa s nádrži 1 ks 
g) míchací baterie 2 ks 
h) topná tělesa 3 ks 
i} listovní schránka 1 ks 
j} zvonek, domácí telefon 1 ks 
k) · odsavač par 1 ks 
1) el. ventilátor 1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedení. 
Součástí jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 
a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty -~ 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacich hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl 
o velikosti 474/4~259 _ na _ společnýcl:). __ Q.~§!t_?Gb PJ.IdPYY. 

5. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/020/5,1227/038/8, jsou byty velikosti 2+1 d. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 47.5 m2 • 

5 
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L _______ .. 
Jednotky velikosti 2+1 d se skládají z: 

Kuchyně 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 
WC 
Předsíň 

.S.kl~J:L ......... ____ ... . 

Vybavení náležející k jednotce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák kombinovaný 
c) vestavěné skříně 
d) vana 
e) umyvadlo 
f) WC mísa s nádrži 
g) míchací baterie 
h) topná tělesa 
i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

6.7 
16.7 
10.0 

3.4 
0.9 
8.6 
1.2 

m2 
m2 
fil2 
m2 
m2 
m2 
m2 

1 ks 
1 ks 
4 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 
3 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. · 
Součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: _ 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 
a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl 
o velikosti 475/46259 na společných částech budovy. 

6. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/026/6,1227/044/9, jsou byty velikosti 2+1 e. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 47.6 m2 • 

Jednotky věifkostl 2+1 e se "skiadáj1 ·z·:···-· - --. 
Kuchyně 6.7 m2 
Pokoj 16.7 m2 
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Pokoj 
Koupelna 
WC 
Předsíň 
Sklep _____ _ 

-- - --- .. ------~-~·--·~-- -- ~-- -

10.0 mi 
3.4 m2 
0.9 m2 
8 . 6 mz 
L3 mz 

_ / ___ _ Vybavení náležející k jednotce 
... ar-xucnyň-ska--:1-'in·ka~~~----·~···--··--·-·----- .. ... --· ... - -1 ks - .. 

I 
I b) sporák kombinovaný 

c) vestavěné skříně 
d) vana. 
e) umyvadlo 
f) WC mísa s nádrží 
g) míchací baterie 
h) topná tělesa 
i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

1 ks 
4 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 
3 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedení. 
Součástí jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 
a) podlahová krytina a stropní vystrojeni prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podil o velikosti 476/46259 na společných částech budovy. 

7. Jednotka číslo/podlaží: 
1227/002/2, je byt velikosti 2+1 f. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 47.7 m2 • 

Jednotka velikosti 2+1 f se skládá z: 
Kuchyně __ _ 
Pokoj -- - · ··- - -· - ···-- -
Pokoj 
Koupelna 
WC 

7 
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·-16 .-.:J- m::l .. 
10.0 m2 

3.4 m2 

0.9 m2 



I. 

I. 
i 

.. 

····-··-····-·-·-·-·---·-··-·-·-.--.-··--· -· 
---

Předsíň 
Sklep 

Vybaveni náležející k jednotce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák kombinovaný 
c) vestavěné skříně 
d) vana 

8.6. m2 

1.4 m2 

1 ks 
1 ks 
4 ks 
1 ks 

. -e-y --uiííyvaaio---~ ------- ·- ·- --·- ········--·········-····-···········-----·-·-·- ·····--- ····T-·k·sr·· -- ·--· ·-· 

f) WC misa s nádrží 
g) míchací baterie 
h) topná tělesa 
i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

1 ks 
2 ks 
3 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. 
Součástí jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává - dó podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: . . 
a) vstupními dveřmi do · jednotky· a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictv1 jednotky dále patří: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patři spoluvlastnický podíl 
o velikosti 477/46259 na společných částech budovy. 

8. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/036/7,1227/055/10,1227/060/11, jsou 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím 
Jednotky velikosti 3+1 a se skládají z: 

Kuchyně 
Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 

byty velikosti 3+1 a. 
je 60.7 m2 • 

7.9 m2 
17.5 m2 
10.0 m2 

7.1 m2 
. 3 -.-2-· m2 

wc·-----·--··- --· -·---··--·--·-· · - ·-·----···-···--- ----·· ---·o-:9 · m2 

Předsíň 
Sklep 

8 

13.2 m2 

0.9 m2 

- ------------------------------

··:.. 
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Vybavení náležející k jednotce 
~ .... a) kuchyňská linka 1 ks 

1 ks 
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

.Í 

l 
I 

I 

I 
.. ! ....... . 

b) sporák plynový 
c) vestavěné skříně 
d) vana 
e) umyvadlo 
f) WC misa s nádrží 

··-g)·-nifchacr-baterie ·-·- ········ ·· -- "2·-ks···-
h) topná tělesa 5 ks 
i) listovní schránka 1 ks 
j) zvonek, domácí telefon 1 ks 
k) odsavač par 1 ks 
1) el. ventilátor 1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedení. 
Součástí jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,8 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 
a) podlahová krytina a stropní vystrojeni prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovací~i předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el •. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 607/46259 na společných částech budovy. 

9. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/048/9,1227/054/10,1227/067/12,1227/073/13,1227/078/14, 
1227 /079/14, jsou byty velikosti 3+1 b. -
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 60.8 m2. 

Jednotky velikosti 3+1 b se skládají z: 
Kuchyně 7 .9 m2 
Pokoj 17.5 m2 
Pokoj 10 .o m2 
Pokoj 7 . 1 m2 
Koupelna 3.2 mi 
WC. ___ ..... . _ ..... o ..•. 9. m2 

P:Fedsf.ň-··-·---·-· ·----- -··---±-3-.-2---m 2-

Sklep 1 . 0 m2 

9 

· --·-··--·-·-·······-----------------=------·---------·--·-~---·· · ..'. ... „ ... · -- --·· --- ·- ··- -

·:. 



-
-~--~-··--·-· ., ... 

i 

l __ 
I 
l 
i 

1:_ 
!· 

Vybavení náležející k jednotce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák plynový 
c) vestavěné skříně 
d) vana 
e) umyva<llo-
f) WC mísa s nádrží 
g) míchací baterie 

~- IiYtopná-Eěfes-a - -
i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
l) el. ventilátor 

1 ks 
1 ks 
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks . - . -- ------------·--------5-„-·ic·5·-----· --·---- „.„ 

1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. 
součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,8 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: _ 
a) vstupními dveřmi do jednotky a . do přislrišens"tví' 

umi_stěného 1llimo jednotku (sk,lep, komora·) včetně zárubně 
b) hlavními uzáviracími ventily př'ívodU- teplé .••.•• . __ _ 

a studené vody, plynu a elektrom_ěrem pro. jed?otku -·· 

K vlastnictví jednotky dále patří: 
a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytově jádro s vybavenim zařizovacimi předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictvi jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 608/46259 na společných částech budovy. 

10. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/006/2,1227/024/5,1227/030/6, jsou byty velikosti 3+1 c. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je „60.9 m2 • 

Jednotky velikosti 
Kuchyně 
Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 
WC 
Předsíň 

:~~-J:~p:_~:--__ 

3+1 c se skládají z: 

Vybaveni náležející k jednotce 
a) kuchyňská linka 

10 

7.9 m2 
17.5 m2 
10.0 m2 

7.1 m2 
3.2 m2 
0.9 m2 

13.2 m2 

-1-.-1-m 2 

1 ks 

. -- ·-·-·--·-·-·-··-----------------------·····-·-„············-··-·----·----·--·---------:. __ :.___;,_ ____ . ________ ~-----: .. _,_ ... 
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I r · 
I 
I 

I 
b) sporák kombinovaný 

, __ c) vestayěné skříně 
1 ks 
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 
5 ks Í 

/ 
. ! .. 

I 
( 

j __ _ 

i 
I 

I 
1:·. 

I 
!. 

l 
l 

I 

I. - -. 

d) vana -
e) umyvadlo 
f) wc __ ll1:Í,sa _s nádrži, 
g) michaci baterie 
h) topná tělesa 

-- i -)---J:-ístovnf:::-·schr ánka----------- ------- -
j) zvonek, domácí telefon 

-- - ------ - -:-1:--ks:- - · 
1 ks 

k) odsavač par 1 ks 
1) el. ventilátor 1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedení. · 
Součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,8 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patři: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 609/46259 na společných částech budovy. 

11. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/012/3,1227/013/3,1227/018/4,1227/019/4,1227/031/6, 
1227/042/8,1227/043/8,1227/061/11,1227/066/12,1227/072/13, 
jsou byty velikosti 3+1 d. · 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 61.0 m2 • 

Jednotky velikosti 3+1 d se skládají z: 
Kuchyně 7.9 m2 
Pokoj 17.5 m2 
Pokoj 10.0 m2 
Pokoj 7 .1 m2 
Koupelna 3.2 m2 
WC. ._ _ _ O. 9 . m 2 

Př-e<ls-fň·---·-·---- - · . ------- --- --- --·-- 1-3-.2 -m 2 

Sklep 1. 2 m2 
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Vybavení náležejíc:i .k jeél.notce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák .plynový 
c) vestavěné skříně 
d) vana 
e) ... umyvadlo 
f) WC misa s nádrží 
g) míchací baterie 

--- h")-topn-á--:-:tě'le-sa - - -- ---
i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

1 ks 
1 ks 
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ··ks 
2 ks 

· „„„„„ .. -·--·--·-„_„_.„.„-„ ... „5 .. „_ ks-„-„.- „ .„ -

1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. 
součástí jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,8 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními ·uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné přičky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patři spoluvlastnický 
podíl o velikosti 610/46259 na společných částech budovy. 

12. Jednotka čislo/podlaži: 
1227/049/9, je byt velikosti 3+1 e. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je-61.l m2 • 

Jednotka velikosti 
Kuchyně 

Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 
WC 

--Předsíň 
--sklep-- ·--··-·--· 

3+1 e se skládá z: 

12 

.... 

7.9 m2 

17.5 m2 

10.0 rn 2 

7.1 m2 

3. 2 m2 

0.9 m2 

13_. _2 rn 2 

·-- - -----±-.-3 m 2 

---·'·-~·-· ··-·~ . -
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Vybaveni náležejici k jednotce 
a) kuchyňská linka 1 ks 

í ' b) sporák plynový l __ ks 
c) vestavěné skřině 5 ks 
d) vana --- + X!? __ _ I 

I 
I 

I / .... 

I 

e) umyvadlo 1 ks 
f) WC mísa s nádrži 1 ks 

--- č.fr- rn:rcnacinateri-e- ------------ ---- --- ---- -- · -- ----2 ---ks -:-_ 
h) topná tělesa 5 ks 
i) listovní schránka 1 ks 
j) zvonek, domácí telefon 1 ks 
k) odsavač par 1 ks 
1) el. ventilátor 1 ks 

Součásti jednotky je veškerá jeji vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacich vedeni. 
Součástí jednotky je lodžie, jejfž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do přislušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavnimi uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patři: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu · 
b) nenosné příčky _ 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacimi předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveři 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 611/46259 na společných částech budovy. 

13. Jednotka číslo/podlaží: 
1227/007/2, je byt velikosti 3+1 f. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 61.2 mz . 

Jednotka velikosti 3+1 f se skládá z : 
Kuchyně 
Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 
WC---- -- -----

---- -pře'dsffr·---- ---

Sklep 

7.9 
17.5 
10.0 
7.1 
3.2 
0.9 m2 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

- - ----- --- --- - - - -13--.-2-- m2 -

l. 4 m2 
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Vybaveni náležející k jednotce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák -kombinovaný 
c) vestavěné skříně 
d) vana 
e) umyvadlo -
f) WC mísa s nádrží 

_____ _ q)___!!t_~<?h_ac~-- ~~~~rie 
h) topná ·- tělesa--- ------ --------------- -
i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

1 ks 
1 ks 
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 

·· ----------------- 5 · ·ks· -
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. 
Součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími veritily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patři: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné přičky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 612/46259 na společných částech budovy. 

14. Jednotka čislo/podlaží : 

1227/037/7, je byt velikosti 3+1 g. 
Celková plocha jednotky s přislušenstvim je 61.5 m2 • 

Jednotka velikosti 
Kuchyně 
Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 
WC 
Předsíň 

3+1 g se skládá z: 

·-s:KTe:p--·--

7.9 m2 

17.5 m2 

10.0 m2 

7.1 m2 

3 .2 m2 

0.9 m2 

13-. 2 m2 
···· ····· --- -- --·-···-- · ---- ---- -- 1~1- m 2 
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Vybavení náležející k jednotce 
a) kuchyiíf?ká 1 inka 1. ks 
b) sporák kombinovaný - 1· ks 
c) vestavěně skřině 5 ks 
d) vana , 1 ks 
e) uniyVadlO · 1 ks 
f) WC misa s nádrží 1 ks 

····· --- g-)--mí:~~qE;-:-1:---_ba-t;e~ie -- ------·-- ... - -·--·--·-- .. ----„.-2 .. „ks ________ --· 
h) topná tělesa 5 ks 
i) listovní schránka 1 ks 
j) zvonek, domácí telefon 1 ks 
k) odsavač par 1 ks 
1) el. ventilátor 1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. 
Součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,5 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patři: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojeni prostor v mistnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 615/46259 na společných částech budovy. 

15. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/028/6,1227/034/7,1227/063/12,1227/069/13,1227/070/13, 
jsou byty velikosti 3+1 h. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 61.7 m2 • 

Jednotky velikosti 3+1 h se skládají z: 
Kuchyně 8.1 m2 

Pokoj 17.5 m2 

Pokoj 10. o m2 

Pokoj 7.1 m2 

-~-91JP~:L.:ria __ 3 . 2 m 2 

- WC-----·--- ---------- -- _ .. ______________ 1~~-1LJ_[! 2 

Předsíň 13.9 m2 
Sklep o. 9 m2 
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Vybaveni náležejicí k jednotce 
a) kuchyňsJq\linka 
b) sporák plynový 
c) vestavěné skřině 
d) vana . 
e) umyVadio 
f) WC misa s nádrži 

-- ---g-) ---mfchae-i:-~·baterie-- -. _ 
h) topná tělesa 
i) listovní schránka 

1 ks 
1 ks 
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

. --···· _ ______ 2 ks ·- -· ----5--~:k-s -

j) zvonek, domácf telefon 
1 ks 
1 ks 
1 ks k) odsavač par 

1) el. ventilátor 1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzaviracfch ventilů (potrubní rozvody vody, p:i.ynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedení. 
Součásti jednotky je lodžie, jejiž výměra 6,8 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavhlmi ·uzaviracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictvi jednotky dále patří: 

a) podlahová krytina a stropni vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 617/46259 na společných částech budovy. 

16. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/022/5,1227/025/5,1227/033/7,1227/046/9,1227/052/10, 
1227/057/11,1227/058/11,1227/064/12,1227/075/14, 
jsou byty velikosti 3+1 i. 
Celková plochá jednotky s přislušenstvím je 61.8 m2 • 

Jednotky velikosti 
Kuchyně 
Pokoj 
Pokoj 

-Pokoj 
- -------Kou!)e-1-na--

WC 
Předsf ň 
Sklep 

3+1 i se skládají 

16 

z: 
8.1 m2 

17.5 m2 
10.0 rn2 

7.1 m2 
-- -3. 2 m2 

---
i :·a m2 

13.9 m2 
1.0 m2 

·-. -- - ------ -----------------·- ·-- -----···--·---------------·--·- --- ----- -- ----. ---- --~ - -- - - -

------ --·-- -~---·-- ·-----------. -------.-.. -""'":-------------···-···--·-·-

-:. 
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/ - a ) kuchyňská 1 ihka 

!-.:: -_-- b) sporák plynový 
c) vestavěné skříně 

- d) vana -- -

!· ... i!-~~~;;t;~~::::a·--· ---. .. . ... 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

1 ks 
1 ks 
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
-2--Rs- -- -_ -- - - - -
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. 
Součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,8 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) -vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojeni prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty · 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacich hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 618/46259 na společných částech budovy. 

17. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/010/3,1227/015/4,1227/016/4,1227/040/8,1227/051/10, 
jsou byty velikosti 3+1 j. 
Celková plocha jednotky s přfslušenstvim je 61.9 m2 • 

Jednotky velikosti 3+1 j se skládají 
Kuchyně 
Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna· ----- wc:·----------- --
Předsíň 
Sklep 

···-----·------ --

17 
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z: 
8.1 m2 

17.5 mz 
10.0 mz 

7.1 mz 
3.2 m2 

-r.o m2 
13.9 mz 
1.1 m2 
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Vybaveni náležejicí k jednotce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák: kombinovaný 
c) ye§_t;:ty~né skříně 
d) vana 
e) \l~yyqg],9 
f) wc mísa s nádrží 
g) míchací baterie 

---- -h-)---topná:::-:::tě:lesa--------- _____ _ „ ______ _ 

i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

1 ks 
1 ks 
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks 

- ----:---„-·--:.· ---_-5 ·::-ks:---· 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. 
Součástí jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními ·uzavíracími . ventily při vodu teplé -

a studené vody, ·. plynu á -elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné př1čky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spinacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 619/46259 na společných částech budovy. 

18. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/021/5,1227/045/9,1227/076/14, jsou byty velikosti 3+1 k. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je ,.62. o m2 • 

Jednotky velikosti 3+1 k se skládají 
Kuchyně 
Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 
WC 

_ E.ře_dsíň _ 

Sklep----- --- · ---- - --- · 

18 

z: 
8.1 mz 

17.5 m2 
10.0 mz 

7.1 m2 
3.2 mz 
1.0 m2 

1_3 __ • 9 m._2_ 
... 1 --.2 m2 

L ______________________ ---- --

\; 

-:. 
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náležející k jednotce : 
a) kuchyňská linka 
b) sporák kombinovaný 
c) vestavěné skříně 
d) vana··· 
e) umyvadlo 

. f _)_ .wc __ :mJ,§sL ~ __ );!_~g:r; ~_i 
g) míchací baterie 
h) topná tělesa 
i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

1 ks 
1 ks 
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
·2- ks· · 
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

'součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. · 
Součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patři: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojeni prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 620/46259 na společných částech budovy. 

19. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/003/2,1227/039/8, jsoubytyvelikosti 3+1 1. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 62.1 m2 • 

Jednotky velikosti 
Kuchyně 
Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 

·wc------ ·· · ---
. - -----E»řeCisTťr··-

s:kl.ep 

3+1 1 se s:k'ládají z: 
8.1 m2 

17.5 m2 

10.0 m2 

7.1 m2 

3.2 m2 

· · · -- -----··--· --- -· --· ·- · ·l •o m 2 

···· · ·· ···· --·--·------··---------·-·-----·--··r T: ··g · ·m 2 

1 . 3 m2 

19 
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Vybaveni náležející k jednotce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák . plynový· 
c) vestavěné skříně 
d) vana 
e.) um.yv'aal<::f 
f) WC mísa s nádrží 

...•. ... _„ •....•• g .)-michacLbaterie_._. _______ ·-···---
h) tóp-riá tělesa 
i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

1 ks 
1 ks 
5 ks 
1 ks 
1 ks . 
1 ks 

·-·--·-.-----.„ .. „2 .... ks.„·-·······- ... ... ... ...... . .. 
s ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkové topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedení. 
Součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patři: 

a) podlahová krytina a stropni vystrojeni prostor v mfstnostech bytu 
bj nenosné příčky 
c) bytové jádro typ s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody á k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patři spoluvlastnický 
podíl o velikosti 621/46259 na společných částech budovy. 

20. Jednotky číslo/podlaží: . 
1227/004/2,1227/027/6, jsou byty velikosti 3+1 m. 
Celková plocha jednotky s přislušenstvim je 62.2 m2 • 

Jednotky velikosti 3+1 m se skládají z: 
Kuchyně 

Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 
WC 

. _: _~:·E:ř.ea.s:rň:.:::.~:~ ~:. ~-
s k1 e p 

-· ·-···· · -·· 

8.1 m2 

17.5 m2 

10.0 m2 

7.1 m2 

3.2 m2 

1.0 m2 

:~· __ ·:~.:-====::~~.::==~=~-~=-::=i):=;:Q · ni2 

1.4 m2 

20 
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„ : ····-~-· ·:· - · · ····:-· - •;•···· •...... . 

..• - Je~_:·:·;·.•·•• ~ybavení náleže]íCi k :jédn0tce · · · ·· ··· 
!J.§-_ a) kUch@ská:~ linka. 1 ks ·· 

:~ " b) sporá:K::plynový 1 ks 

il' . ~e ~) -~u-am~nyvsi:aa;vd~el~-~o--~~~-:=~~~~ě i . ~= ·. 
1 · kS-' . 

:1· 
L --
ll ......... __ 
t~~~--

f) WC mísa s nádrží 1 ks 
··--g-y-·mi-cha'c1:::~bater±e----~--:-------··----------··-·······--·2-:k-s------·· 

h) topná tělesa 5 ks 
i) listovní schránka 1 ks 
j) zvonek, domácí telefon 1 ks 
k) odsavač par 1 ks 
1) el. ventilátor 1 ks 

součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedení. 
součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,8 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (s~lep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

a) podlahová krytina a stropní v)istrojéní prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uVI1itř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacíchhodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 622/46259 na společných částech budovy. 

21. Jednotka číslo/podlaží: 
1227/001/1, je byt velikosti 3+1 n. 
Celková plocha jednotky s přislušenstvfm je 62.3 m2 • 

Jednotka velikosti 
Kuchyně 
Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 

3+1 n se skládá z: 

... WC- ---····---_ 
··· · ·-Předs-f:-ň-· · 

Sklep 

. . ---·-···-·-·-·-·-------------·------------·-··-·········-- .... 

8.1 
17.5 
10.0 

7.1 
3.2 
1.0 

.... ------·····--- .. ·-- --- ... 13. 9 
1.5 

21 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m:z 
m2 

---------- --------------- ------- ---- --- -. „ - - - ·--~ - . ~L. 
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Vybaveni náležejíci k jednotce: 
a) kuchyňská linka 
b) sporák plynový 
c) vestavěné skříně · 
d) vana 
e) umyvadlo 
f) WC mísa s nádrži 
g) michaci baterie 

1 ks 
1 ks 
5 ks 
1 ks 
l. ks 
1 ks 
2 ks 

- __ ,fiT --topna--těTesa ___ ---------- ------- --· -----------------·s·--x:s--- -------
i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
l) el. ventilátor 

1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uyavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedení. 
součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily' přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

a) podlahová krytina a stropni vystrojeni prostor v místnostech bytu 
b) nenosné přičky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl 
o velikosti 623/46259 na společných částech budovy 

22. Jednotka číslo/podlaží: 
1227/009/3, je byt velikosti 3+1 o. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 62.4 m2 • 

Jednotka velikosti 3+1 o se skládá z: 
Kuchyně 8.1 m2 

Pokoj 17.5 m2 

Pokoj 10.0 m2 

Pokoj 7 .1 m2 

Koupelna 3.2 m2 

WC 1.0 m2 

Předsíň- ----·--------- - l-3 -.--9 -m2 

-"S Klep- ---··--------- - . ------- --------- ------------- ---i:~-6--·-m:2 

22 

.. ·.·- ·· · 
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Vybaveni náležejici k jednotce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák plynový 
c) vestavěné skříně 
d) vana ·-
e) umyvadlo 
f) WC misa s nádrži 

----·-- ------ --~------·------~~---- .. ·- - - ... ---· 

1 ks 
1 ks 
5 ks 
1 ks . 
1 ks 
1 ks 

·· ·g-f·m1cfiacd:-}.>ateríe··· ············ ·· ········· -· :;r· ks· 

h) topná tělesa 
i) listovní schránka 
j) zvonek, domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. 
Součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavn~mi uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictvi jednotky dále patři: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictvi jednotky dále patři spoluvlastnický 
podíl o velikosti 624/46259 na společných částech budovy. 

23. Jednotka číslo/podlaží: 
1227/080/15, je byt velikosti 4+1 a. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 90.6 m2 • 

Jednotka velikosti 4+1 a se skládá z: 
Kuchyně 

Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna-. ·wc-····-···--·-·- ·· · ... „·-··--··-····-··· · 

Předsíň 
Sklep 

8.1 m2 

17.5 m2 

18.7 m2 

12.7 m2 

10.0 m2 

· ···3 -. 2 --·m.2 
···-·-- -·---· -·-- -----r:o-·-m·2 ·····-···· 

23 

18.5 m2 

0.9 m2 

•-••·-----·--•·••·--·•·--··----·•:-••-••••••••••••'··-•u•~··-·---~·••••-.'.:....·-··-·--•-•:_:__ __ ~:__._;,.__ .. ~--~--.;. __ .:. __ ••·--··~"'------••••••••·•• ~--• 
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Vybavení náležející k jednotce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák plynový 
c) vestavěné skříně 
d) vana 
é) umyvacno ·· 
f) WC mísa s nádrži 

„ •.. „ .. ____ g_)_ micha.c.í_J.:)1!.t.er :i..§ _____ „"_„ 
h) topná - tělesa 

i) listoV11i schránka 
j) zvonek, domáci telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

1 ks 
1 ks 
5 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
2 ks ·-····- ·----· „rlčs--·· 

1 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubni rozvody vody, plynu, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. · 
Součásti jednotky jsou dvě lodžie, jejichž výměra 
13,8 m2 se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavnimi uzavíracími'~ ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku. 

K vlastnictví jednotky dále patři: 

a) podlahová krytina a stropni vystrojeni prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky ~ 
c) bytové jádro s vybavenim zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházejíci se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patři spoluvlastnický 
podíl o velikosti 906/46259 na společných částech budovy. 

24. Jednotka číslo/podlaží: 
1227 /071/13, je byt velikosti dvougars a. _, . 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 46.6 m2 • 

Jednotka velikosti dvougars a se skládá z: 
Kuchyňský kout 6.5 m2 
Pokoj 16. 3 m 2 

Pokoj 10.0 mz 
Koupelna 3.2 m2 

WC 0.9 m2 

Předsíň 8. 8 m2 

~~ :SRJ~P.:=::..~~-~-~: .. „ _ --------„·-·-···--„·--·-~ __ __ ____ ::_=9::~~9 --m2 ·• 

Vybaveni náležející k jédnotce 
a) kuchyňská linka 
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1 ks 
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b) sporák plyrioVý ····················· ·· · · 1 ks 

c) vestavěné skřfně. ••· 4 ks 
d) vana_c~,: - __ .. _ 1 ks 
e) umyvadlo . 1 ks 
f) WC mísa s nádrží 1 ks 
g > micJ:iaci--:-bater:i..e 2 . ks 
h) topná tělesa . 3 ks 

--- ---±-·)-··1:-.i:stovnf:::-schr.ánka---:~----------·---·-·------~----1- --k s--·-···· -- ···· · 
j) zvonek~ domácí telefon 1 ks 
k) odsavač par 1 ks 
1) el. ventilátor 1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. · 
součástí jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku · (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patři: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 

\ 
c) bytové jádro s vybavením zářizovacími předměty 

. d} dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e} vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky} od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 466/46259 na společných částech budovy. 

25. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/005/2,1227/035/7,1227/059/11,1227/065/12, 
jsou byty velikosti dvougars b. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 46.7 m2 • 

Jednotky velikosti 
Kuchyňský 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 
WC 
Předsíň 

dvougars b se skládají z: 
kout 6.5 

___ Sklep_ . _ 

16.3 
10.0 

3.2 
0.9 
8.8 

- . - .. - ·· - -- - 1 . _Q 

Vybaveni náležející k jednotce : 
a) kuchyňská linka 
b) sporák plynový 
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m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
:m~ 

1 ks 
1 ks 
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.. 
.. ... ·-·-··"···-~- · ~ -...• „.„,_, ________ , __________ _ 

L 

L ______ : _ 
c) vestavěné . skřin~ . 4 ks 
d) vana 1 ks 
e) umyv~qlo -- .. .... .. 1 . ks 
f) WC ·misa s nádrži. 1 ks 
g) míchací baterie 2 ks 
h) topná: tělesa 3 . k.s 
i) listovní schránka 1 ks 
j) zvonek, domáci telefon 1 ks 

·--K)--odsavífc--opar··---------····„-·------„--:-:~~~--··~~-~-----"1-: -ks·------· 

1) el. ventilátor · 1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. 
součástí jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočitává do podlahové plochy. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrempro jednotku 
: .. 

K vlastnictví jednotky · dále· patří: · · -

a) podlahová krytina a stropní vystrojeni prostor v místnostech bytu 
r! b) nenosné příčky 
!\ c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
H d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
)) e) vni třni el. rozvody a k nim připojené instalačni předl\\ěty (světla, 
\I zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

l.1 -

l 
: I 
''i :r---·-···-··· 
' 

·- ~ . 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 467/46259 na společných částech budovy. 

26. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/017/4,1227/023/5,1227/029/6,1227/041/8,1227/077/14, 
jsou byty velikosti dvougars c. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 46.8 m2 • 

„-· 

Jednotky velikosti dvougars c se skládají z: 
Kuchyňský kout 6.5 m2 
Pokoj 16.3 m2 
Pokoj 10.0 m2 
Koupelna 3.2 m2 
WC 0.9 m2 
Předsíň 8.8 m2 
Sklep 1.1 m2 

Vybaveni náleže:jící -k jednotce.: - „ __ __ _ _ 

·· a) -· kuchyňská linka -------------·------------------- <I: -ks 
b) sporák plynový 1 ks 
c) vestavěné skříně 4 ks 
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d) vana 1. ks 
e) umyvad-lo 1 ks 
f) WC mísa s nádrži 1 ks 
g) míchací baterie 2 ks 
h) topná--tě-lesa 3 ks 
i) listovní schránka 1 ks 

___ j _) ___ Z.YQ.n~k,_,_qQ:m_á_cí telefon _ 1 ks 
k) odsavač - par -=~----- - ----~------- ----- -------T --ks ·· -----~------------ - -----· 
1) el. ventilátor 1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, plynu, 
dálkového topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedení. 
Součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický · 
podíl o velikosti 468/46259 na společných částech budovy. 

27. Jednotky číslo/podlaží: 
1227/011/3,1227/053/10, jsou byty velikosti dvougars d. 
celková plocha jednotky s příslušenstvím je 46.9 m2 • 

Jednotky velikosti dvougars d se 
Kuchyňský kout 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 
WC 
Předsíň 
Sklep 

Vybavení náležející k jednotce 
~. L_Kt!~_h_Y..ft_~~~~ _linka 
b) sporák plynovy 
c) vestavěné skříně 
d) vana 
e) umyvadlo 
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skládají z: 
6.5 m2 

16.3 m2 
10.0 m2 

3.2 m2 
0.9 m2 
8.8 m2 
1.2 m2 

1 ks 
· i-- ·ks----- -· 
4 ks 
1 ks 
1 ks 

' ... ····-· ·- -· •· „.~--· ··-····~ .... _;„ .• „„ ... ___ .. „-„. •. ~· - ·- ·-· 
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--···· 
f) WC mísa s nádrží 1 ks 
g) míchací baterie 2 ks 
h) topná tělesa 3 ks 
i) listovní schránka 1 ks 
j) zvonek; domácí telefon 1 ks 
k) odsavač par 1 ks 
1) el ~ . ventilátor 1 ks 

··· Součástí----jed-notk-y-je-vešker-á---je-j.í---vni-třní--insta.lace-: _________ _ 
včetně uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vodi, plynu, 
dálkové topení, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. 
součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep, komora} včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patři: 

a) podlahová krytina a stropní výstrojení prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře. a okna . nacházejícL se . uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patři spoluvlastnický 
podíl o velikosti 469/46259 na společných částech budovy. 

28. Jednotka číslo/podlaží: 
1227/047/9, je byt velikosti dvougars e. 
Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 47.0 m2 • 

Jednotka velikosti dvougars e se 
Kuchyňský kout 
Pokoj 
Pokoj 
Koupelna 
WC 
Předsíň 
Sklep 

Vybavení náležející k jednotce 
a) kuchyňská linka 
b) sporák plynový 
c) vestavěné skříně 

skládá z: 
6.5 

16.3 
10.0 

3.2 
0.9 
8.8 
1.3 

m2 
m2 
m2 

--m2 
m2 
m2 
m2 

1 ks 
1 ks 
4 ks 
1 ks d) vana 

-: e>-=~iiiiLY-Y-a<lTo __ :~ .... :.•= =--~~-~ _ -~:~~-~-=~-- __ _ -~~-~-~.~ ·-=~.:.::~-·~--~---~1····-ks-· -
1 ks 
2 ks 

f) WC mísa s nádrži 
g) míchací baterie 
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h) topná tělesa 
i) listovní s.chránka 
j) zvonek·; · domácí telefon 
k) odsavač par 
1) el. ventilátor 

3ks 
.1 .ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 

Součásti jednotky je veškerá její vnitřní instalace: 

. . 

···včetně -·uzavirac·ich-ventilů - (-potrubní--roz-vody---vody-„---·plynu-, 
dálkového topeni, elektroinstalace, odpady apod.) kromě 
stoupacích vedeni. 
Součásti jednotky je lodžie, jejíž výměra 6,9 m2 

se nezapočítává do podlahové plochy jednotky. 

Jednotka je ohraničena: 
a) vstupními dveřmi do jednotky a do příslušenství 

umístěného mimo jednotku (sklep~ komora) včetně zárubně 
b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé 

a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

a) podlahová krytina a stropní vystrojeni prostor v místnostech bytu 
b) nenosné příčky 
c) bytové jádro s vybavením zařizovacími předměty 
d) dveře a okna nacházející se uvnitř bytu včetně vstupních dveří 
e) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, 

zářivky, zásuvky) od spínacích hodin 

K vlastnictví jednotky dále patři spoluvlastnický 
podíl o velikosti 470/46259 na společných částech budovy. 

VŠECHNY JEDNOTKY JSOU VE VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ: 
SBD Nový domov 

C) URČENÍ SPOLECNYCH ČÁSTÍ BUDOVY 
(§ 5 odst. 3 písm. c, d) 

1. Společnými částmi budovy jsou: 

a) základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavni stěny, 
průčelí 

b) střecha 
c) hlavni svislé a vodorovné konstrukce 
d) vchody 1+1 
e) schodiště, okna a dveře přímo přístupné ze společných části 
f) chodby 
g) prádelna 
h ) . _s_ušárna __ 
i) mandlovna-- -- -·---------·---·-·-·-
j) kočárkárna 
k) úklidová místnost 
1) společné WC 
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m) :rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, 
:•televizni antény (STA), domovní elektroinstalace, rozvody 

telekomunikaci i .jsou-li umístěny mimo dům 
n) rozvody odsáváni a větráni včetrieventilátoru 
o) výtah 2x včetně strojovny a výtahové šachty 
p) venkovní schodiště lx 
r) společné technické zařizeni (pračka, mandl) 
s) dilna t >-·· te1 efonff:r-ustřeana·-------- ---- -----:··-- --------~-~---- ~------~. --„-„- -- --·--:-·-„ „ ••• 

Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se 
na jejich opravách a fidržbě všichni spoluvlastnici z titulu svého 
spoluvlastnického práva. 
Spoluvlastnické podíly vlastníku jednotek na společných částech 
budovy se řidi vzájemným poměrem podlahové plochy jednotky k 
celkové ploše všech jednotek v domě. 
Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé 
konkrétní jednotky a vztahují se ke všem společným částem domu 
včetně pozemku, pokud by někdy byl ve vlastnictví. 

2. Určeni společných části budovy společné vlastnikum jen 
některých jednotek: 
v budově nejsou vymezeny části společné vlastníkum jen některých 
jednotek. 

D) ÚPRAVA PRÁV K POZEMKU 
(§ 5 odst. 3 pism. e) 

Pozemek v katastrálnfm územi: KRČ 
parcelní číslo: 2869/176, 
na kterém je postavena budova č.p.: 1227, 
ve které se vymezují jednotky podle zákona 72/1994 Sb. a který 
je ve vlastnictví české republiky se rozděluje a práva k němu 
budou upravena v souladu s § 21,odst.4,zák.č.72/1994 Sb. 
a Usnesením vlády ČR č.245/1995 Sb. 

Jednotce typu: 1+1 a přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 539/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 2+1 a přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v r9zsahu podílu 472/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 2+1 b přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu ·podilu 473/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 2+1 c přináležf · spoluvlastnický p_odíl 
k pozemkum.--·parcr:-- ·č : -:-- 28'69/170 - -· ---- -------------------- · · 
v rozsahu podílu 474/46259 pozemku. 
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Jednotce typu: 2+1 d přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: . 2869/176 
v rozsahu podílu 475/46259 pozemku •. 

Jednotce typu: 2+1 e přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 476/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 2+1 f přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 477/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 3+1 a přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 607/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 3+1 b přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 608/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 3+1 c přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 609/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 3+1 d přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 610/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 3+1 e přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 611/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 3+1 f přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 612/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 3+1 g přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 615/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 3+1 h přináleži spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 617/46259 pozemku. 

Jed~otce typu: 3+1 i přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 618/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 3+1 j přináleží spoluvlastnický podíl 
k .pozemkům.parc. č.: 2869/176 
v rozsahu pod-f:-l-u--6·1'91·4·6259 · pozemku~---·- · --------- „------- - ·-·--·-·· 
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Jednotce typu: 3+1 k přináleži spoluvlastnický podil 
k pozemkům parc. č~: 2869/176 > 
v rozsahu podilu 620/46259 pozemku. 

Jednotce typu: · 3+1 1 přinálež! spoluvlast~i.cký podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 621/46259 pozemku • 

. Jednotce --typu:----3+1- m --přinálež-i - -spo-1uvlastnický' podíl-· 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 622/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 3+1 n přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 623/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 3+1 o přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 624/46259 pozemku. 

Jednotce typu: 4+1 a přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 906/46259 pozemku. 

Jednotce typu: dvougars a · přináleži spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 466/46259 pozemku. 

Jednotce typu: dvougars b přináleží spoluvlastnický podil 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podflu 467/46259 pozemku. 

Jednotce typu: dvougars c přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 468/46259 pozemku. 

Jednotce typu: dvougars d přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 469/46259 pozemku. 

Jednotce typu: dvougars e přináleží spoluvlastnický podíl 
k pozemkům parc. č.: 2869/176 
v rozsahu podílu 470/46259 pozemku. 

E) PRÁVA A ZÁVAZKY BUDOVY 
(§ 5 odst. 3 písm. f) 

Z vlastníka budovy na vlastníky jednotek přecházejí tato práva 
a .závazky týkající se budovy a jejích společných části: 

- odebírat teplo -a - teplou vodu na z-ák-1-adě --smluv-uzavřených 
s Pražskou teplárenskou a.s. 

- je sjednán odvoz odpadků s firmou ASA PRAHA spol. s r.o. 
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:, :' „~.odebírat pitnou vodu z vodovodu ve vlastnictví Pražských 
:~ vodáren a. s . (vodné) 
. odvádět odpa.éfoí vodu (stočné} do zařízení Pražské kanalizace 
a vodnf toky a.s. 

- odebírat el. energii do společných prostor od Pražské 
energetiky a.s. dle uzavřených smluv 

- provoz výtahů je smluvně zajištěn s firmou Výtahy Schindler a.s. 
· ··· ·· - ··· STA--je- -nap0-jena--na-př-í-jem. -SAT--.prog:i:::amů-Z ---kabelových .. r.o zvodů 

firmy DATTEL spol. s r.o. · ······ · ·· 
- budova je pojištěna u Hasičské vzájemné pojiš~ovny a.s. 

Vlastník budovy prohlašuje, že na nemovitosti neváznou žádné jiné 
právní povinnosti. 

F) HOSPODAŘENÍ DOMU 
(§ 5 odst. 3 písm. g) 

(Pravidla pro přispívání spoluvlastníků na výdaje spojené se 
správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě 
domu jako celku.) 

1. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se 
správou domu a pozemku podle velikosti svých spoluvlastnických 
podílů. 

2. Správce je povinen evidovat náklady za každý dům odděleně od 
ostatních domů, které má ve správě. 

3. Správce sestavuje na každý rok rozpočet domu, který představuje 
přehled plánovaných nákladů a zdrojů jejich kryti. 

~ 4. Základním .kriteriem při sestavování rozpočtu je zabezpečení 
vyrovnaného hospodaření domu v běžném roce a vytvoření dostatečně 
velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí domu, 
plánované v letech budoucích. 

5. Vlastník je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na 
úhradu nákladů spojených se správou domu a na úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním jednotky (služby). 

6. Výše záloh ' a termíny jejich splatnosti stanovi správce·po 
projednání se společenstvím vlastníků v závislosti na 
předpokládaných nákladech v příslušném zúčtovacím období. 

7. Vyúčtování záloh provede správce nejpozději do 6-ti měsíců od 
skončeni zúčtovacího období (např. kalendářní rok). Zjištěný 
přeplatek uhradí správce vlastníku jednotky nejpozději do 30 dnů 
po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník povinen uhradit správci 

--~j -~_~t~ný __ g~<:!~E~~!:~~--"-- _p_~ou!!<?~<?.1?..~ --~-~l<?~~ _na opravy společných částí 
domu se .s . __ v:las.tníkem_jednotky:_v.yúč.tov.áV:á ~ pQ.uie_ p!:i :~změně s·práv:.9~ .. 

Správce je však povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu 
a stavu finančních prostředků na této záloze nejméně lx ročně. 
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8. Náklady na správu domu představují zejména: 

a) náklady na údržbu .a opravy společných částí domu, příp. pozemku 
přislušejícíhO.k domu 

b) daň z nemovitostí (pokud nelze uplatnit osvobození od daně) 
c) pojištění ciomu . . .. 
d) mzdové náklady vč. odvodu na sociální a zdravotní pojištěni 

pracovníků zajišťujících provoz domu (úklid, údržba, dozor 
·a -mazárrf--·výta-hů,-· -dozor--prádeJ;ny,.. ·-·mancHu--apod:;;--) · 0--·-· -- • - ·· · ·- -· • • ··- -

e) spotřeba energií ve společných částech domu (voda, elektřina, 
plyn, teplo) 

f) odvoz odpadků 
g) spotřeba studené vody v jednotkách včetně stočného 
h) spotřeba tepla a teplé vody v jednotkách 
i) ostatní náklady vztahující se přímo k domu, příp. k přilehlému 

pozemku 

Na úhradě nákladů uvedených ad a), b), c), d), e) a f) se 
vlastníci jednotek podílejí v poměru spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu. 
Na úhradě nákladů ad g) - podle naměřených hodnot na bytových 
vodoměrech, není-li spotřeba vody v bytech měřena stejně jako 
u nákladů ad a) - f). 
úhrady nákladů ad h) se rozúčtují podle platných obecných 
předpisů (např. vyhl. č~ 245/1995 Sb. .· . . 
Na úhradě nákladů uvedených ad i) se vlastníci jednotek podílejí 
obvykle v poměru spoluvlastnických podílů na společných částech 
domu, pokud společenství vlastníků nerozhodne jinak. 

9. Kromě záloh dle bodu 5. části F je vlastník jednotky povinen 
hradit správci stanovenou částku za výkon správy domu. · 
Podrobnosti týkající se těchto pravidel jsou řešeny smlouvou 
o správě domu, kterou je na základě tohoto Prohlášeni povinen 
uzavřit každý vlastn1k s určeným správcem. 

G) PRAVIDLA PRO SPRÁVU SPOLECNYCH ČÁSTÍ DOMU 
A URČENÍ SPRÁVCE (§ 5 odst. 3 písm. h) 

1. Vlastník budovy pověřuje správou domu č.p.: 1227 
tohoto správce: SBD Nový domov 

IČO 00033456 
Adresa správce: Milevská 922/2 

140 00 Praha 4-Podolí 

Smlouva o správě domu bude uzavřena se správcem na dobu neurčitou 
s výpovětní lhůtou 6 měsíců. 

2. Vzájemný vztah vlastníků jednotek, jejich práva a povinnosti 
jsou _určeny ___ zák. __ č. 72/94 Sb., občanským ___ z_ákonikem a tímto 
Prohlášenim-. - Jinak---se vz-tahy -- ř-id-f - -usnesení-m-- shromážděni 
vlastníků jednotek. 
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Vlastník má právo užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena 
práva ostatnich vlastniků v domě. Dále má právo spoluužívat 
prostory určené ke společnému užíváni a všechny společné části 
domu a pozemku, pokud neslouží pouze některým vlastníkům. 

4. Bytové jednotky v domě jsou určeny výhradně k bydlení. Každá 
změna takto stanoveného účelu vyžaduje souhlas nadpoloviční 

-- -- vetšiny -- vD:i:-i3-tnTKú:--.resi:ITže by··s-e·-jednar0:-·a ·--z-m-ěřiii---lfče1ú -- --- --
užíváni stavby vyžaduje se jednomyslný souhlas. 

5. Podmínky pro využívání společných části budovy: 
Pro užívání společných částí domu stanoví správce podmínky po 
dohodě se společenstvím vlastníků. 

6. Vlastník je povinen uzavřít smlouvu o správě s určeným správcem. 

7. Před podáním návrhu na nařízeni prodeje jednotky podle § 14 
zák. 72/94 projedná společenstvi s vlastníkem neplnění povinností. 

8. Na společné vlastnictví se musí uzavřít nejméně toto pojištěni: 
a) živelní 
b) odpovědnostní 
Ostatní nepovinné druhy pojištěni lze sjednat pouze na náklad 
příslušného vlastníka. 

9. Uklid v domě se zajiš~uje takto: 
zajiš~uje správce domu formou placeného pracovníka, dodavatelsky 
odbornou firmou nebo svépomocí. 

H) ZÁVĚR 

1. Náklady na vypracování tohoto Prohlášeni nesou vlastníci jednotek 

2. Přílohami tohoto Prohlášeni jsou: 
Příloha 1.: půdorysy všech podlaží a jejich schémata určující 

polohu jednotek a společných části domu s údaji 
o podlahových plochách jednotek 

Příloha 2.: potvrzení Ministerstva financí ČR o budoucím zřízeni 
práv k pozemkům parc.č.: 2869/178 podle části D 
tohoto Prohlášení. 

V Praze dne !: 16. cer~na 1997 

............................... 
Dr. Václav H o u š A 

předseda představenstva 

Ing. Jiři K A B Á Č 
člen představenstva 

SPRAv~~vrovĚ l>Ruistvo -

H01V~1t~@~rrIL~------·--·------------- - . 
140 oa f}R~lh\ ;i, M!.ln%tt,'.i 2n22 
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,ě.1 - ---- --- ----
astr61ní. Clzemí : Krč 
astr61nf arad . : Praho 

.. č. po_rcelní : 28_69/116 · f Ptocho stov. ·parcely : 478 m2· 
f List vlastnictví č. : 499 i POvo-~~1.- ~'~.8-t~= __ : __ 5.:~ _ ~~-~ -d·°-=-o~, Milevsk6 2, Praha 4 

1C() 

I 
1. podlaží 

2. podlaží 

i 

1°227J001 

62,30 
m.2 

skffpky k b.e. 054-080 

11kl1plcy k b.l!. 001-028 

[> 
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1227 I OC!>3 

62, 10 
m2 

1221/002 ::::::::::::: 

4-7, 70 m2 ::::::::::::: 
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1227/007 
61;20 

1227/006 . 
. .. · ············-----·-······-· 

1227/004 

62,ÍO 
m2 

1227 /OOS 
46,70 
m2 

·· - ····--···- -----· ·- -·- - -·-m2-···--.-·· · . .. .. 60,90-------- - --- ------·------ -
m2 

; • .. ' . 
~---------·--- -· 
;;: . · . . 

~~~:;~L.:.~~~~~·-·~~---~: ·- -.. -· . ····-· . _ :·.~ -~:.:~_· ::. : -· -

<] 

~~~:-~~;;:_~-------·--····~ .... - .... _-:----~--~-----·_;__,...:....__,;_ ___ ;_~_.....;_;_~.;_;_~",.;.,.-.__:..,;_ ___ .;_~-·--·~-;_:_:..:....:.:...:.·_:..._~·-· · . -·· ·..;:_:.:_· . ·-···. ·.:..:....:.........;...:.;..,;, ____ ~_...:.... ______ . _ ____ , __ ._._„ ,_, •.•. • . .. 

8----- -----···-- . - . . .. --····· __ ,_ ····-··-··: „ „"··---•·:. ··-

I . 

„ 
' 



r .. -
············· · ·· . .... . . ... . . 

·--···----·--•-•••-·•-•••••••••• .. ,."~---~-·-----·--·-~··••-• • ••-••„-·-------···~--~·--M-.--„--.-----···~-·-·•••••-'--.:..~-•••·--·--·-----·------•~~~__;-·•"'•• o ' 

··· 3; pOdlaží · 

i 4. ·podlaží 
l 

5. podlaží 

1221I009 

52~40 . 

m2 
1 . 

1 ?.27 I OOB xrn 
47 40 m2 ·:::::: · . . :::::::::::::: 

1227 /013 
i 61,00 
m2 

1221/01s 

61,90 
m2 

1221/o14 ::::::::::::: 

47,40 m2 ::\:::::: 

. 1227/019 
61,00 
m2 

1221/021 

62,00 
m2 

, 1221/020 :~:/? 
4 7,50 m2 ::::::::::::: 

:·:·:·:·:·:·:i 

1227 /012 

61,00 
m2 

1227/018 

61,00 
m2 

1227/010 

61,90 
· m2 

1227/016 

.61,90 
m2 

1227/017 

46,80 
m2 

1·227/022 

61,80 
m2 , 

1227 /023 

bt~~~~ftt?f) __ :}t:~:I?~:~:~ :: .. ···· ··; ··-::_:~s~~_9-~---.-~.:. 
·: ·:· :-:·:-:-:-:·:·:-:-:·: ·:-:· :· :· :· :·:·:·:·:· :-:· :-:·:·:· :-:·:-:-~ -: ·:·: . 

1227 /025 
61,80 
m2 

11227/024 

60,90 
m2 

. . ··- - ---"-----· -----· 1o;;-··;:;:;-= = =-'---.L..=-'"==·=---=···-·=···--=----·=-1-·· ---- ---···---·--·· .. . ... -

. . ... - . 
. --~· ·-·- · --· --------~-----~----·-----·-·-:_·-----····--·-····-····· ·······--·----···--~----·--·-„·-„-. -.------------·····--·--·-:__ __________ :.,_;_ __ , ______ . ______ .„_„ ___ .„ _____ ·-······· 



.... „.„ . .........•• „„................. -~ .~.-.. „„ .... ,, .. , ••..• „ .. 

·······~--········-··-··-·---·--·-----"---·-·„·~·-············-J·~····--···~-'··-~~--·-·--------·------···„ .. 

7. podldží 

.. 8. podlaží 

1227/027 

62,20 
m2 

1221I026 :::'.}\ 

4 7 so m2 ::::::::::::: ' ..... . . 

1227 /031 
61,00 
m2 

1227/ 033 

61,80 
m2 

1221/032 ::::::::::::: 

47 30 m2 ::::::::::::: 
I ·;;;;;; 

1227/037 
61,50 
m2 

1221/039 

62,10 
. m2 

1221/03a :\:}:: 

4 7,50 m2 :\:\: 

1227 /043 
61,00 
m2 

1227/030 

60,90 
·m2 

1227/036 

60,70 
m2 

1227/042 

61,00 
m2 .. 

1227 /028 

61,70 
·m2 

1227 /034 

61,70 
m2 

. 1227/035 

46,70 ' 
m2 

1227/040 

61,90 
m2 

1227 /041 

. 46,80" 
··--·mr·············· 

: .............. ·:. ... ... ... . . . . .. . .. --·----····-······-·····----·-·---····--·-··-·· ········-··--·-···---·····-~-_.: _ _,,_c..:__'""~L. ______________ =· ···················-------·-···-··· . . . • ...... 

·---------------------···--··-·--·----------·-----„„ .. ---------·-·-··--·---„„ .. - .. 

·): 

: ; 
· .. ··· .... _ .. 

·:. 



·----··-·· ·--·~·--···---··--···-·-··-··--·· ~·-·--~----·--·-·--·--------------···-·--·····-----·-··----·----~----~-----~----·--------------··--·-····-··---· ··-~·- · -···--·· ..... 

9 . . pod.loží 

·. ·. 

: l 

1 o. podlaží 

11. podlaží 

1221/045 

··62;00 
m2 

1221I044 ::::;::::\ 

47,60 m2 '.:\:\: 

1227/049 
'61,10 
řn2 

1227/051 

61,90 
m2 

1221 I oso :::::::::::::· 
47 20 m2 ·:·:-:·:::·:· . ·:::::: 

1227 /055 
60,70 
m2 

1221 / os1 
61,80 
m2 

1221 I os6 :;::::::~~ 

4 7 ,30 m 2 -:·:~·:·:·:: 

1227/048 

60,80 
mi · 

1227/054 

60,BO 
m2 · 

······················ ............. . 

1227/046 

61;80 
m2. · 

1227 /052 

61,80 
m2 

1_227/053 

46,90 
m2 

1227/058 

61,80 
m2 

... „............................... I 
:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·: ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· 1227 . 059 

. :\:}:};~:~;?~?:?~: %:;:;:;:~:;:~~:~:~:~ - . . 46,70 . ' 
· ·· · ··--· _______ „ ·· ···· :'.'.'.'.~'.'.:'.:'.:::::::\:::'.:\}~::::::::::::::::::::=:::::::::::: ---,------·--m2--- --

... . ...••..... .. • „ ........• . ........ 

1227/061 
61,00 
m2 

1227 /060 

60,70 . 
m2 , .. 

·- ······-·····-··-···---····-·-·······- ···--·· -.--..... . 

··"· 

. . . . ". .... ·- - -· -·--· - .. ···----------·-- ·--·-··- · ··-· •.. „ .•. - ··- -- -··- .. --· .„.·---·-··--„-·-···;·-··------------------··-·-----·-----····-··----„.-. .;..-: ·-·· :.;...... __ ·-··. 

-t.:....::-".:...·.-:-:..::.-~.~---.Č.-.;.=~----------------------·- -- --------- - - ··-_-:::-: .. ::::-: .... '.".':'. .... :-7„.-:--. -:-:=-:::-------
·. . 

=-~,„, .. :~...---- ·--- . -' . ·- -- -~- - --- :; --- ~--:.::....:_ -. ---- ---·---_ -:-:--":::-.... -;:::;-;-„:: ... :::::::-...:::--=:·-:.::-.-:;;-.~----------- ·---- -- --- - ·- - -·~-· ~--·-_· --·-·-·· ... ·------ -·- ·-·-

( 



/
2 .. . 

. 

·; 
podlaží 

1.
- .. - · 

... 

1.·' 
; 

1 

13. podlaží 

14. podloží 

1227/063 

61.70 
m2 · 

1 221I062 ::/'.:V 
4 7 ,30 m2 :;:::::::::;~ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·::::::::::~::::::~::::::::: 
:.·.·::.·:.·:.·:.·::.·.·::::_·_ -·-·::.·:.,.·::.·:::: ····················· ............. . 
::::::::::~::::::::~::::::::::::::::::::::. ::::::::::.::::::::::::::::::: 
····································· ········· ···························· ..................................... .. ····- -- „\·:.":::::.·.·:::::::;:.·:::::·::::.~::.·::: 

1227 /067 
60,80 
m2 

1227/ 0~9 -

61,70 
m2 

1221 I osa ?}~:~: 
.4 7 30 m2 ::::::::::::: 

I •::;;;; 

1227/073 
60,80 
m2 

1227/ 075 

61,80 
m2 

12211014 f?I 
47,20 m2 ·:-:-:-:-:-:: 

1227/079 
60,80 
m2 

1227/072 

61,00 
m2 

1_227/078 

60,80 
m2 

l 
1227 /064 
' 
61,80 
m2 

1227 /065 

46,70 
m2 

1227/070 

61,70 
m2 

1227 /071 

46,60 
m2 

1227 /076 

62,00 
m2 

1227 /077 

.46,80 
... m2 .. , ... 

· -·-- - --------------~------'--....,...;o~~-"""'· ····---··--··- ···-· 

-····~---·----:--·----------

.. ,, „ 
··--- ··- ·····- ·--·· ···-·--- -~···· .... 

1. . : .. ·· .. · ... ; .. 
. · - ~.·· ·····-~ · ······-·- ··~··· ·· .. · . .. , _·· .... 
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\ 
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15. pódlaž'f 

LEGENDA 

~M•-• ----- - ••••----•••••• -•••• 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::}:::::: ::::~::::::::::::::::::::::: · .. „„: .·::: :::::: : .. :: :: ... ·: :: ::::. ·:::::: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . ········-············· ............. . 
::·:-:-:-:.:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- ::·:-:-::-:.:-::.:.:-::-: 
-:-:-: -:·:-:-:-: ·:· :-:-:-:-:-:-: -:-:-:-:-:-:-:-:·:·. ·:·:·:· :-~-:-:-:-:-:-:· 
·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: -:-:-:·:-:-: ·:-:-:-:-:-: ·:· :·:-: -:·:-:-:-:-:-:-:-:-~ 

1227 /081 

53,90 -
m2 

1227/0Bq 

90,60 
,m2 

•.•. - .......... ~~.,,,.,,..,............,....,.,,""'",..,...... ................. ,,..j 

-trttI1rt~r:rnritnir1rtt1ttnttt 
::::::::::::::}\:):::::::\::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::\:\:::\:\:'.:\: 

-O bytové jednotky/ sklípky ( pl'ízem'í) 

[] společr:iě prostory -
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--- ·-=-:-=~---,,----------------------------------------------------· --
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Ministerstvo financí 
v , . . .„ 
Ceske republiky 

l~) ~1 I 
,·t v. edna 199~ /;'·>.· 

ď, fy 

...... ·-. ··'··-. ~~ .. „.„~. „ .•••.. „ .. . . • .•... ··- . . - •..•. ·· ·-·· ..• • . •. -··. • . .• . 

V Praze dne 18.ledna 1996 
č. j, 222/80 288/1995 

P r o h 1 á š e n í . 

Ministerstvo financí prohlašuje, že. práva k pozemk~m ve 
vlastnictví státu, k nimž 'Vykonává právo hospodaťení na základě § 4 
odst. 1 a 3 zák. ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z 
majetku České republiky do vlastnictví obcí, a které byly platně 
odevzdány do trvalého užívání bytového družstva, upraví .v souladu s 
usnesením vlády č. ·Z4~ ze dne 26. ~ubna 1995 na základě volby 
budoucího vlastníka bytu kupní smlouvou nebo výpůjčkou a budoucího 
vlastníka nebytového prostoru kupní smlouvou nebo nájemní smlouvou. 

SBD Nový Domov 

Milevská 2/922 
140 oo Praha 4 

------------·····------··· 

. -~···· .. 

~. . .„ .... 
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. . . . .... . ··- - ... ·.... .. . . - . 
-·· ·------··-----··------~----------······--···· . 

Katastrální ůfad - Praha město 
Ceciferi5va 69 ·:--~--- · · · 

.... ······--·-·· . . .. ..... . . .. -· -··-'"·· -··---~·--·---------···-·---~„._„._ ..... -·· 

· ··· ··· 2~g.~.gg=~~::.E~=-~-~--.:;.;:... ________ . 

Katastrální úřad ~ha· město 
110 00.Pi'aha 1, Legero~a 69 

····E·J. · ........ - : .. . 

i . t. 4 -10- 199_7 b·· 
· podateln•~ 

aalo~~ (j,t . pf8oh: 9 

V Pra_ze drie : 1 ' ~-. lOQ? 
/;--k. 

.. „. 

[· . 

.• 

1 11. rl) na 0 ~ 

Navrhovatel : Správn1 bytové družstvo Nový domov, 
-------·--- se-s-í-d-l-em:- ---Mi-levs·k-á---9-2-2-1-2-, .-1-4<:>---E>0-----·F'rah·a -·4 -

. ............... zastoupené: . RNDr • . Vác:lavE!m HoUšou, 

IČ: 

pfedsedou ·pfedstavenstva 
Ing. Jitím KALBÁČEM, 
členem pfedstavenstva 
00033456 

Věc: Náyrb na yklad prgblášent ylastnťka a oáyrb na yklad práva k bytu 

Podle ustanoveni § 4 zákona č. 265/1992 Sb. pfedkládáme návrh na 
prohláěení vlastníka budovy podle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., 

do katastru nemovitostí a návrh na vklad vlastnického práva k 
1227/012, Ružinovská 1227, Praha 4, v katastrálním území Krč. 

zápis 
vkladem 
bytu č. 

V pf1loze pfedkládáme: 

3 vyhotov~ní prbhláš~ní -~lastníka SBD Nový domciv, se s1dlem 
Milevská 92212. . 140 00 .. Praha, 4, zastoL1peným RNDr. Václavem 
HOUŠOU, pť'edsedou pi>':t?dstáv.enstva a . In.g.: ... , J.ifím KALBÁČEM, členem 
pfedstavenstva·:; , jak čl <. viástník'sm bL1dov'.>' .· čp·. 1227, zapsané na 
listu vlastri±ttv:L e~ ·. 499{/L.v ... ka:ťastrálrdm · území Krč .• včetně 
schémat v~ec:h> \ pod 1áži. - búdd~~ >: a ····· potvrzení · · v1asťn í lc.a. F>oz~!'lket 
o bu.douc."tm: zl" i·z~n i pr.t\V.1,: 1-: ......... poz-efukam~ .;-~,..,- "·· :. --·-- - · ·. _„• 

'.:.,:., .~:·:~~„·~·:{'~. ··., ··;"": '•, ·.-; „~··~·:.„.-:.~. ~;·:;,:,•:: "~::::::~:·:'.:.>„./~{\:.;• <"·"'c M • \: ·-::• O' . . •• "' 

~b-~ ·~.±~~~:~c~-t~~t~<··~~~·d='~!(;~~.~:~$,~t\i;_.fD·~-7R~~~~;~'-•··e ic·~·=~~r)aHoG~ ~ ~.-. 9:<)~.· i !~!• = .. 

pfedstá~e~itva ~ - Ing. Jifího KALBÁČE a výpis z obchodníh~ 
rejstt-cíJd„I, :·-~~,ye_d~ného. Krajským ::, .Obchodn:Ím soudem ·· .. . v =. Praze, ·.··=· ciddil. 
Dr~xcv:r:r:r; "\Jložk·a 262 Ze (jfre„. 23.9. f996; jsou pfiloženy u i-lávfhú 
na. ~klad prohlášení vlastníka a návrhu na vklad práva k bytÚ 
u katastrálního území Háje, ej. V9,4 4335/96. 

5 vyhotovení smlouvy o pr'evodu vlastnictví bytu, L1zavfené. dne 
9.7.1997 mezi SBD Nový domov, zastoupeným RNDr. Václavem HOUŠOU, 
pfedsedou pfedstavenstva a Ing. Jir'ím KALBÁtEM, členem 
pfedstavenstva, jako stranou pfevádějící a manželi Ahnou 
BILDOVOU a Janem BILDOU, bytem v Praze 4, Ružinovská fp. 1227, ~ · 
dosavadním~ ~ájemci bytu f. 1227/012, jako nabyvateli, včetně~~ 
schémat všech podlaží budovy, 

1 vyhotovení potvrzení družstva, že nabyvatel uhradil družstvu 
částku, která odpovídá nesplaceným ůvěrOm, poskytnutým 
drÚžstvtSm, pfipadaj íc i na pf~váděnou ' Jednotl<.Lt • 

. . . . . .' ................. -------.-=--~-.-.~~~~-.-{k; .... . 
~· RNDr. · Václav · HO UŠ A · · Ing. Jit"í KALBÁČ 

::::..::..:..::.:.:~:-::=:. í5t"e-ds.eda-:-·F>f-edstaverrstva ··· -e1eri'ď-i::ft1'edst~venstva 
~.:„:,'=';'-:f~~~;~:--::::'~s-sn:: Nový :dom-tjv:•-•---• ·· ~i~f.'tf~r2.r-ri;-i~-\}~ijz$1v& ·: · san Nóvý domov 

F-=--==-~~-~ .... ------~---~~~-: _'.-·_-~::.'.:~:~~--~--~-·- ·_::-~~~~[l{jti~f }~~~~Í~!?•-, ···--~~-~-------·- ------------·---
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~-=- ·---;..~--~--~-„ .. :_. -· ·-· .„. ---··-··-.----··--· - ·-···---·--- · ·„·---·-··-····or·g;;ň;ž·e;~n·; · ·~·-pr~vr.! o.c;;;.~;~~.t 

==:::::.:;::;::;:::;:::::;:::=· ::;:·-·-=·-" :;;:;.:;.:·· =--=·::.:-,::--:.:;;:·"· ::;;:;.:.:;·---::::.:"--;:,;:---::::·-::::--:;;:· ;;:::··--=· ·:.:.:-- ·:.:.:---:...::· --:...:.::--,-=„··=····::.:--=·--,::-----:.:;::·--~·-"'~7" ':,:,."""~-~-,----"-""',--'"-,--·-·7-·"'"".':"··-,----· ,..--·· :-''. -:---::"--:---:---~------·„·---·. 
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Odbor, vnitřních věcí. Národníh~ výboru hlavního.města Prahy 
2x.~1a l, 11únl~nr.-v.v~.~ka Č~2 

/PJj, 
.. 1'1/ __ · 
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R o z h o d n u t í 
Odbor vnitřních ve{c:( Národního- v:ýbc:ru hla.v-níh~-,m~_ata Pre.hy 

rozhodl ne. záklr~d~ Ž.Úd?·Dti O t.1.děle.nÍ č°tnla popisného. a čÍala · 

·' 

orienta.č.o.;ího d.rie -_ 12.května 1982 . • · .~e.kt~_: ·. __ ·: ,o:--~- .:~ 
1 

_ ,._ __ ._ . =· 

,po~~ _ '1-~~ll_,A;~_ov;o.o,fr·.~· .a·! vyh1áěk~ --č-;'9711:961 '.'Sb~ 'o .názveeb , __ obcí. 
o~načo-vá~i ulic -a číalování domd se urČÍlje "nově 'póstavené~li ~o- _, 

-. 

-, 

mu na atavenič.'t-:L čá"stt , 'pozem.lt'ti c;i~1?:::··-~--~::t'iia.'r6elrií 2s69;í76 -,.- · > - '. 

v Krči ěíelo po p 1 .. s : il'. tf 1227'. :al ovy-· je~entisicdv~-- · ·. ,_. 
. • : . • .:. •. „ ~""·pj „: : '\ ·.: .: ; I -; i: .„ . ~ : . • .: ·:· „ i : I ·'. Prália -:r···v.· katastráltúm .území „ „ -„ ~-„ ·;·:•;·:'.:'~·'·';-'. . „„ v . • . . ; „' . 
Č 1 • B l O. O r· iť e. l1 t 8. a J1 Í 

stědvacetsedm v měsťské pá,~ti , . . . " : . ,· 

da.1 ~ ""ae urč u.je ., 
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předlo~fl!~~: 9'.!x· géom~trick.f'plán ·~o,;.~ 'p~sto.va.nému domu ~~:-.~~ -~ 
žádosťí' - 00iidéleii:C'čí ola. popian~lio ~~··ěl'.sls. orientač~;ho. 
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:Podle předlo.že.o.ých plán.ll G.eodézie n.p.Praha čj. 2242020-2/82 

ze dile 15.2.1982 stave,oiště d~mu vy~na.čené v plá.nu měří p~dle 
sku-tečJ;iosti • • • c • • • • • .•.• '. . • • . • • ~ • • 41s m.2 

•.. , ...•. „ .••.•. ~ -.„ .. „. „ .•.. „„.„ -·-- -- ~~ --- - -„- - --·- - -·- - - --.- - - ----- -

. Z této. plochy připadá Aa:· 
plochu ·zastavěnou: budovou čp~ 1227 •••••••••• 

. . · ~ -. . -·//!ft'/.l/~ : 
Podle ověfovacl knihy pof. 6 . .••• „..... -. 

. t~nto ůDlny - Óě.steě"ý opis - kopie, . 

Qbs~hupoí ·:"~···~-~-~: ••. flstů - archů. · 
.souhlasí dos/~vně s 1,?rvopise-rn - ·- -

OVěfOAym e~i2FR kěpii,. - _:- _ ,. ~t 
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Novostavba byla. povolena odborem výstavby . Obvo~níhO" .národního 
výboru -:,, Praze ;. 4 - ·Čj~· ·96Ú)6~výst/Vd/~~/Xs: ze · dne 25.5 •. 1968~ · · 
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· Kolaudaě.ní rozhodnutí bylo výdáno -. d.Ge -. _ ť1~. 7•1968 
Čj • 9674/6~-rj:rt/V~e/tso 
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Jeden geometrický plán 'se 0pon~ch.é~a ~pro ·p_Ótfeby zdejšího odboru, 
jeden· se pře<iává a.tel i éru gao~ézie "Ótvaru hlavil:ín~ archl tekta 
města Prahy a další potvrzené se vrací; 
l rozhodnutí se přikláda. - .. 

. .. „./ .• 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí . se lze ·odv-ola.t do 15 . dnů odé 
dna jeho doruč-ení k minieteratvlÁ vni-tr~ ČSR prostře.d.:. 
nictvím odboru vni třníe~ __ _y~~-~ ... N.~.C>.~.n:ib~ výboru hlairní
h.o-ll1ě~~-t~~~P~:~Y:~-~:~ -· --- - -~:~-------------------------- --- -------
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Vedoucí. odděleAÍ: 
Dr..J~:r.c,slava Hořáková v .r. 
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