
 

V.4°9 
_ 00•0000011.n11 

wo7V09111 
Sbírka listin 

 

Rezidenční komplex Šafránka 

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA 

budovy Č. p. 1035 na pozemku parc. Č. 1568/183 v k. Ú. Řeporyje (bytový dům Č. 10) 
ve smyslu § 4 zákona Č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 

Určení budovy a pozemků 

1.1. 	Palác Engel Šafranka s.r.o., IČ: 26116821, se sídlem Vinohradská 25/35, 120 00 Pra-
ha 2, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze od-
díl C, vložka 71553 (dále jen „vlastník"), je výlučným vlastníkem pozemku parc. Č. 
1568/183 v katastrálním území Řeporyje (dále jen „zastavěný pozemek") a pozemků 
parc. Č. 1568/205, 1568/209 a 1568/218v katastrálním území Řeporyje (dále jen „přilehlé 
pozemky"). 

1.2. 	Na základě stavebního povolení ze dne 17. 7. 2007, vydaného úřadem městské části 
Praha 13, odborem stavebním, pod Č. J.  VYS 4461/06/Bu, které nabylo právní moci dne 
10. 8. 2007, vybudoval vlastník na zastavěném pozemku budovu s byty (dále jen „před-
mětná budova"). 

1.3. 	Předmětná budova byla do katastru nemovitostí zapsána dne 23. 2. 2009 na základě 
ohlášení vlastníka projednávaného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrálním 
pracovištěm Praha, pod č.j. Z-20925/2009. 

1.4. Užívání předmětné budovy bylo povoleno kolaudačním souhlasem s užíváním stavby ze 
dne 30. 9. 2009, vydaným Úřadem městské části Praha 13, odborem stavebním, pod sp. 
zn. VYS 40337/2009/Bu a Č. j. P13-47399/2009. Předmětná budova je v kolaudačním 
souhlase označena jako bytový dům Č. 10. 

1.5. 	Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy, odboru živnostenského a občansko-
správního, ze dne 14. 10. 2009, č. j. S—MHMP 801924/2009, bylo předmětné budově při-
děleno č. p. 1035 a adresa VViesenthalova číslo orientační 8. 

1.6. 	Budova obsahuje 33 bytů o celkové podlahové ploše 2 269 m2. 

Vymezení jednotek v budově 

Vlastník tímto prohlášením vlastníka ve smyslu § 4 zákona Č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů, vymezuje v budově Č. p. 1035 na pozemku parc. Č. 1568/183v k. ú. Řeporyje násle-
dující byty. 



Jednotka Č. 101 je byt o velikosti 1+KK umístěný vl. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

Předsíň 	 3,7 m2  
koupelna, WC 	 3 9 m2  
obytná kuchyň 	 25,8 m2  
ostatní plochy 	 1,0 m2  
sklep 	 3,5 m2  
celkem 	 37,8 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 1 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 3 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 37,8 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 378/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

Příslušenstvím jednotky je sklep č. 12 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 102 je byt o velikosti 1+KK umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 6,2 m2  
koupelna 	 4 5 m2  
WC 	 1,5m2  
obytná kuchyň 	 39,5 m2  
ostatní plochy 	 1,3 m2  
sklep 	 3,3 m2  
celkem 	 56,3 m2  
terasa 	 9,9 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 3 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 4 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 56,3 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 563/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 15 umístěny v 1. podzemním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 103 je byto velikosti 3+KK umístěný vl. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 12,3 m2  
koupelna 	 3,7 m2  
WC 	 1,4 m2  
obytná kuchyň 	 30,6 m2  
pokoj 	 13,5m2  
pokoj 	 12,8m2  
ostatní plochy 	 3,4 m2  
sklep 	 3,3 m2  
sklep 	 3,2 m2  
sklep 	 3,5 m2  
celkem 	 87,5 m2  
terasa 	 33,3 m2  
terasa 	 15,7m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 7 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 87,5 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 875/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 875/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky jsou sklepy č. 18, 21 a 24 umístěné v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání č. 1 umístěné v 1. podzemním 
podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 104 je byt o velikosti 3+KK umístěný vl. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 12,3 m2  
koupelna 	 3,9 m2  
WC 	 1,4m2  
obytná kuchyň 	 30,6 m2  
pokoj 	 13,5m2  
pokoj 	 12,8m2  
ostatní plochy 	 1,0 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 78,7 m2  
terasa 	 31,9m2  
terasa 	 15,1 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 7 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 78,7 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 787/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 787/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 25 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání č. 18 umístěné v 1. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 105 je byt o velikosti 1+KK umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 6,8 m2  
koupelna 	 4 6 m2  
WC 	 1,4m2  
obytná kuchyň 	 39,4 m2  
ostatní plochy 	 0,3 m2  
sklep 	 3,3 m2  
celkem 	 55,8 m2  
terasa 	 9,7m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 3 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 4 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 55,8 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 558/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 16 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 106 je byt o velikosti 1+KK umístěny vl. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 3,9 m2  
koupelna, WC 	 4,0 m2  
obytná kuchyň 	 25,9 m2  
ostatní plochy 	 1,3 m2  
sklep 	 3,3 m2  
celkem 	 38,3 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 1 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 3 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 38,3 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 383/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

Příslušenstvím jednotky je sklep č. 1 umístěny v 1. podzemním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 107 je byt o velikosti 3+KK umístěný vl. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 9,2 m2  
koupelna 	 4,5 m2  
WC 	 3,4m2  
obytná kuchyň 	 26,6 m2  
pokoj 	 12,9m2  
pokoj 	 18,4m2  
ostatní plochy 	 3,5 m2  
sklep 	 3,9 m2  
sklep 	 3,8 m2  
celkem 	 86,1 m2  
terasa 	 11,4 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 3 ks 
WC míse s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 4 ks 
radiátor 	 5 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 6 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 86,1 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 861/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 861/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 27 a 28 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 19 umístěné vl. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 108 je byt o velikosti 2+KK umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 7,1 m2  
koupelna, WC 	 5,9 m2  
obytná kuchyň 	 30,0 m2  
pokoj 	 16,8m2  
ostatní plochy 	 2,8 m2  
sklep 	 3,9 m2  
celkem 	 66,6 m2  
terasa 	 24,6 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 4 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 66,6 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 666/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 666/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 29 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání č. 9 umístěné v 1. podzemním 
podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 109 je byt o velikosti 2+KK umístěný vl. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností $ příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 7,8 m2  
koupelna, WC 	 5,3 m2  
obytná kuchyň 	 30,1 m2  
pokoj 	 16,6m2  
ostatní plochy 	 2,2 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 65,4 m2  
terasa 	 24,7 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 5 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 65,4 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 654/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 654/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 9 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 3 umístěné v 1. podzemním 
podlaží budovy. 
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Jednotka č. 110 je byt o velikosti 3+KK umístěný v 1. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 15,2 m2  
koupelna, WC 	 4,6 m2  
WC 	 1,4 m2  
obytná kuchyň 	 26,2 m2  
pokoj 	 16,8m2  
pokoj 	 15,6m2  
ostatní plochy 	 3,4 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 86,5 m2  
terasa 	 11,6m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 8 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 86,5 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 865/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 865/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 26 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 27 umístěné vl. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 201 je byt o velikosti 1+KK umístěný v 2. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 7,7 m2  
koupelna, WC 	 4,0 m2  
komora 	 2,6 m2  
obytná kuchyň 	 45,8 m2  
ostatní plochy 	 1,8 m2  
sklep 	 3,2 m2  
celkem 	 65,1 m2  
balkón 	 5,1 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 3 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 5 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 65,1 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 651/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 2 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 202 je byt o velikosti 3+KK umístěný v 2. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 12,1 m2  
koupelna 	 4 1 m2  
WC 	 1,4 m2  
obytná kuchyň 	 28,5 m2  
pokoj 	 16,3m2  
pokoj 	 14,4m2  
ostatní plochy 	 2,9 m2  
sklep 	 3,3 m2  
celkem 	 82,8 m2  
balkón 	 33,4 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 6 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 82,8 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 828/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 828/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4 tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep č. 14 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 10 umístěné v 1. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 203 je byt o velikosti 3+KK umístěny v 2. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 12,2 m2  
koupelna 	 4,1 m2  
WC 	 1,4 m2  
obytná kuchyň 	 28,0 m2  
pokoj 	 16,4m2  
pokoj 	 14,2 m2  
ostatní plochy 	 3,1 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 82,8 m2  
balkón 	 31,7 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 6 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 82,8 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 828/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 828/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 8 umístěny v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 5 umístěné v 1. podzemním 
podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 204 je byt o velikosti 1+KK umístěný v 2. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 8,2 m2  
koupelna, WC 	 4,0 m2  
komora 	 2,6 m2  
obytná kuchyň 	 45,7 m2  
ostatní plochy 	 1,7 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 65,6 m2  
balkón 	 2,8 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 3 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 5 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 65,6 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 656/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 656/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 31 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání č. 21 umístěné v 1. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 205 je byt o velikosti 2+KK umístěný v 2. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 9,7 m2  
koupelna________4,9 m2  
WC 	 1,4m2  
obytná kuchyň 28,8 m2  
pokoj 21,5 m2  
ostatní plochy 3,0 m2  
sklep 3,2 m2  
celkem 72,4 m2  
balkón 9,2 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 3 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 6 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 72,4 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 724/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 724/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 19 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 14 umístěné vl. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 206 je byt o velikosti 2+KK umístěný v 2. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 
	

4,9 m2  
koupelna_WC  	 5 7 2  

obytná kuchyň 	 21,7 m2  
pokoj 	 15,8m2  
ostatní plochy 	 2,5 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 53,9 m2  
balkón 	 5,4 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 3 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 3 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 53,9 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 539/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 539/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 34 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání č. 23 umístěné vl. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 207 je byt o velikosti 2+KK umístěný v 2. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahové 
plocha 

předsíň 	 7,9m2  
koupelna, WC 	 52 m2  
obytná kuchyň 	 30,0 m2  
pokoj 	 16,4m2  
ostatní plochy 	 2,9 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 65,7 m2  
balkón 	 7,1 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 4 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 65,7 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 657/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 657/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 6 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 4 umístěné v 1. podzemním 
podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 208 je byt o velikosti 2+KK umístěný v 2. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 7,9 m2  
koupelna WC 	 5 3 m2  
obytná kuchyň 	 29,9 m2  
pokoj 	 16,4m2  
ostatní plochy 	 2,6 m2  
sklep 	 3,3 m2  
celkem 	 65,3 m2  
balkón 	 7,1 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 5 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 65,3 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 653/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 653/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep č. 23 umístěny v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání č. 17 umístěné v 1. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka č. 209 je byt o velikosti 3+KK umístěny v 2. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 15,4 m2  
	 koupelnarWC 	 4,6 m2  

WC 	 1,5m2  
obytná kuchyň 	 26,3 m2  
pokoj 	 16,7m2  
pokoj 	 15,5m2  
ostatní plochy 	 2,8 m2  
sklep 	 3,3 m2  
celkem 	 86,1 m2  
balkón 	 5,4 m2  
balkón 	 5,1 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 8 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 86,1 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 861/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 861/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 22 umístěny v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 16 umístěné vl. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 301 je byt o velikosti 1+KK umístěný v 3. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 3,7 m2  
koupelna, WC 	 3,9 m2  
	obytná-kuchyn--------aj? 
ostatní plochy 1,4 m2  
sklep 3,2 m2  
celkem 37,9 m2  
balkón 5,1 m2  

(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	2 ks 
radiátor 	 1 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 3 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor apod. je 37,9 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 379/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 379/17680 na společných čás- 
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 3 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 2 umístěné v 1. podzemním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 302 je byt o velikosti 3+KK umístěný v 3. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 10,3 m2  
koupelna 	 3,7 m2  
WC. 	 1,2 m2  
obytná kuchyň 	 26,5 m2  
pokoj 	 14,0m2  
pokoj 	 16,9 m2  
ostatní plochy 	 2,9 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 78,8 m2  
balkón 	 12,3 m2  
balkón 	 31,9m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 7 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 78,8 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 788/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 788/17680 na společných čás- 
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklepě. 32 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 22 umístěné vl. podzem-ním podlaží budovy. 

22 



Jednotka Č. 303 je byt o velikosti 3+KK umístěný v 3. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 10,1 m2  
koupelna 	 3,8 m2  
WC 	 1,5m2  
obytná kuchyň 	 26,4 m2  
pokoj 	 14,0 m2  
pokoj 	 16,7m2  
ostatní plochy 	 2,8 m2  
sklep 	 6,8 m2  
celkem 	 82,0 m2  
balkón 	 12,7m2  
balkón 	 31,7m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 7 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 82,0 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 820/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 820/17680 na společných čás- 
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 37 a 38 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 25 a 26 umístěná vl. pod-zemním podlaží budovy. 

23 



Jednotka Č. 304 je byt o velikosti 1+KK umístěný v 3. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 4,0 m2  
koupelna, WC 	 3,9 m2  
obytná kuchyň 	 25,9 m2  
ostatní plochy 	 0,9 m2  
sklep 	 3,3 m2  
celkem 	 38,1 m2  
balkón 	 2,8 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa $ nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 1 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 3 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 38,1 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 381/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 381/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep č. 20 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 15 umístěné vl. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 305 je byt o velikosti 2+KK umístěný v 3. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 9,6 m2  
koupelna 	 5,4 m2  
WC 	 1,4m2  
obytná kuchyň 	 28,1 m2  
pokoj 	 21,5m2  
ostatní plochy 	 3,0 m2  
sklep 	 3,3 m2  
celkem 	 72,3 m2  
balkón 	 9,3 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 3 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 6 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 72,3 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 723/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 723/17680 na společných čás- 
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 36 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 24 umístěné vl. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 306 je byt o velikosti 3+KK umístěny v 3. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 12,8 m2  
koupelna 	 5,0 m2  

1,4m2yvu  
obytná kuchyň 	 29,2 m2  
pokoj 	 17,9m2  
pokoj 	 15,5m2  
ostatní plochy 	 2,8 m2  
sklep 	 3,3 m2  
celkem 	 88,0 m2  
balkón 	 36,5 m2  
balkón 	 9,4 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 5 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 7 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterii a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 88,0 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 880/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 13 umístěny v 1. podzemním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 307 je byt o velikosti 3+KK umístěný v 3. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 9,0 m2  
koupelna 	 3,8 m2  
	WC 	 1,4m2  
obytná kuchyň 	 31,3 m2  
pokoj 	 15,9m2  
pokoj 	 16,4 m2  
ostatní plochy 	 2,7 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 83,8 m2  
balkón 	 36,4 m2  
balkón 	 9,5 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 5 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 7 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 83,8 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 838/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 838/17680 na společných čás- 
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 7 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 6 umístěné v 1. podzemním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 308 je byt o velikosti 1+KK umístěný v 3. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 3,7 m2  
koupelna, WC 	 4,5 m2  
obytná kuchyn 	 25,4 m2  
ostatní plochy 	 1,0 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 38,0 m2  
balkón 	 5,1 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 1 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 3 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 38,0 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 380/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 380/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 11 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 8 umístěné v 1. podzemním podlaží budovy. 

28 



Jednotka Č. 401 je byt o velikosti 3+KK umístěný v 4. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností $ příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 10,5 m2  
koupelna 	 3,9 m2  
WC 	 1,6m2  
obytná kuchyň 	 27,7 m2  
pokoj 	 16,5 m2  
pokoj 	 16,7m2  
ostatní plochy 	 2,8 m2  
sklep 	 3,9 m2  
celkem 	 83,6 m2  
terasa 	 9,5 m2  
terasa 	 29,6 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 7 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 83,6 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 836/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 836/17680 na společných čás- 
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 30 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 12 a 13 umístěná vl. pod-
zemním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 402 je byt o velikosti 3+KK umístěny v 4. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 10,3 m2  
koupelna 	 3,9 m2  
WC 	 1,6m2  
obytná kuchyň 	 27,9 m2  
pokoj 	 16,4m2  
pokoj 	 16,4m2  
ostatní plochy 	 2,9 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 82,7 m2  
terasa 	 8,6 m2  
terasa 	 29,5 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 7 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 82,7 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 827/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 827/17680 na společných čás- 
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 17 umístěny v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 11 umístěné vl. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka č. 403 je byt o velikosti 2+KK umístěny v 4. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 8,8 m2  
koupelna 	 5,5 m2  

1,8m2Wc  
obytná kuchyň 	 28,0 m2  
pokoj 	 21,6m2  
ostatní plochy 	 2,4 m2  
sklep 	 3,2 m2  
celkem 	 71,3 m2  
terasa 	 9,3 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 3 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 6 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 71,3 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 713/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 4 umístěny v 1. podzemním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 404 je byt o velikosti 3+KK umístěný v 4. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 12,9 m2  
koupelna 	 5,0 m2  

1,6 m2  
obytná kuchyň 	 29,3 m2  
pokoj 	 17,9m2  
pokoj 	 15,7m2  
ostatní plochy 	 2,8 m2  
sklep 	 3,3 m2  
celkem 	 88,4 m2  
terasa 	 9,3 m2  
terasa 	 7,9 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 5 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 7 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 88,4 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 884/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

Příslušenstvím jednotky je sklep č. 5 umístěný v I. podzemním podlaží budovy. 
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Jednotka Č. 405 je byt o velikosti 2+KK umístěný v 4. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 12,6 m2  
koupelna 	 4,5m2  
WC 	 1,8m2  
obytná kuchyň 	 27,5 m2  
pokoj 	 14,3 m2  
ostatní plochy 	 2,0 m2  
sklep 	 3,4 m2  
sklep 	 3,3 m2  
celkem 	 69,4 m2  
terasa 	 8,0 m2  
terasa 	 4,8 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 3 ks 
radiátor 	 4 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 7 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 69,4 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 694/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 694/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep č. 33 a 35 umístěny v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání č. 20 umístěné v 1. podzem-
ním podlaží budovy. 
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Jednotka č. 406 je byt o velikosti 2+KK umístěný v 4. nadzemním podlaží budovy. 

Přehled místností s příslušenstvím 

místnost 	 podlahová 
plocha 

předsíň 	 4,0 m2  
koupelna, WC 	 4,2 m2  
obytná kuchyň 	 25,2 m2  
pokoj 	 17,1 m2  
ostatní plochy 	 2,1 m2  
sklep 	 3,4 m2  
celkem 	 56,0 m2  
terasa 	 4,5 m2  
terasa 	 5,1 m2  
(podlahová plocha balkónu, terasy nebo lodžie 
se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) 

Základní vybavení jednotky 

umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa s nádrží 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
směšovací baterie 	 2 ks 
radiátor 	 2 ks 
topný žebřík 	 1 ks 
svítidlo 	 3 ks 
dopisní schránka 	 1 ks 
domovní zvonek 	 1 ks 

Součástí jednotky jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a tepla včetně směšovacích 
vodovodních baterií a topných těles. K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné 
příčky, vnitřní dveře, vstupní dveře a vnější okna. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodo-
vých zdí, stropu a podlahy a vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 

Celková podlahová plocha jednotky včetně ploch vnitřních příček, okenních a dveřních prostor 
apod. je 56,0 m2. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 560/22690 na společných částech 
budovy, zastavěném pozemku a přilehlých pozemcích. 

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 560/17680 na společných čás-
tech budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek dle vymezení 
v části 4. tohoto prohlášení. 

Příslušenstvím jednotky je sklep Č. 10 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. 

Spolu s jednotkou je její vlastník oprávněn užívat parkovací stání Č. 7 umístěné v 1. podzemním 
podlaží budovy. 
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3. 	Určení společných částí budovy 

Společnými částmi předmětné budovy jsou následující části budovy určené pro společné 
užívání všemi vlastníky jednotek: 

základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní svislé a vodorovné kon-
strukce; 
střecha; 

	(č) 	v011Ocfy, dbmovni cnodby, schodište, okna a dvere prim° přístupné ze společných 
částí kromě vstupních dveří do jednotek; 
kočárkárna; 

rozvody vody (až k bytovému uzávěru), kanalizace (až ke zdi jednotek), elektřiny 
a tepla (mimo fakturační a podružné bytové kalorimetry); 
rozvody elektřiny ve společných částech budovy mimo fakturační elektroměry; 
výtahy a výtahové šachty; 
strojovny vzduchotechniky a komíny; 
místnost výměníkové stanice (mimo technické vybavení); 

(l) 	úklidové místnosti. 

Určení společných částí budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze ně-
kterých jednotek 

	

4.1. 	Společnou částí předmětné budovy, která je ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých 
jednotek a která je určena pro společné užívání vlastníky pouze některých jednotek, je ga-
rážová hala včetně parkovacích stání umístěná v 1. podzemním podlaží budovy. 

	

4.2. 	Prostory uvedené výše v článku 4.1 jsou ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek č. 103 až 
104, 107 až 110, 202 až 209, 301 až 305, 307 až 308, 401 až 402, 405 až 406. 

	

4.3. 	Spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy, které jsou ve spoluvlastnictví vlastní- 
ků pouze některých jednotek, se stanoví jako vzájemný poměr velikosti podlahové plochy 
jednotky k součtu výměr podlahových ploch jednotek, jejichž vlastníci jsou spoluvlastníky 
těchto společných částí v budově. Velikost spoluvlastnického podílu náležící konkrétní 
jednotce je uvedena u každé jednotky v části 2. tohoto prohlášení vlastníka. 

Úprava práv k pozemkům 

5.1. S vlastnictvím jednotek v předmětné budově je spojeno vlastnictví pozemku zastavěného 
budovou (stavební parcely) parc. č. 1568/183 v katastrálním území Reporyje. 

	

5.2. 	Na základě § 21 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, musí být spolu s převodem 
jednotky v předmětné budově převeden i spoluvlastnický podíl na zastavěném pozemku 
odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 

	

5.3. 	K předmětné budově dále náleží funkčně související pozemky parc. č. 1568/205, 
1568/209 a 1568/218v katastrálním území Řeporyje. Tyto pozemky budou ve spoluvlast-
nictví vlastníků jednotek v budově, přičemž spoluvlastnické podíly jednotlivých vlastníků 
jednotek na těchto pozemcích budou odpovídat jejich spoluvlastnickým podílům na spo-
lečných částech budovy 
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6. 	Práva a závazky týkající se budovy a pozemků 

6.1. 	Ze společnosti Palác Engel Šafranka s.r.o. přecházejí na vlastníky jednotek veškerá práva 
a závazky týkající se předmětné budovy, jejích společných částí, zastavěného pozemku 
a souvisejících pozemků, a to mimo jiné práva a závazky vyplývajících z následujících 
smluv: 

smlouvy o poskytování služeb č. K2009 065 ze dne 13. 11. 2009, uzavřené se 
společností OKIN GROUP, a.s., IČ: 27449734, se sídlem Pařížská 68/9, Praha 1 — 
Josefov; 

smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních 
vod kanalizací pro veřejnou potřebu č. 30380683 ze dne 27. 10. 2009 uzavřené se 
společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ič: 25656635, se sídlem Paříž-
ská 11, 110 00 Praha 1. 

smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě ze dne 19. 11. 2009, uza-
vřené se společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Ič: 60193336, se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 — Michle. 

Pravidla pro správu společných částí domu 

	

7.1. 	Vlastník jednotky má právo užívat jednotku a spoluužívat společné části a prostory tak, 
aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě. 

	

7.2. 	Vlastník jednotky je povinen umožnit po předchozí výzvě přístup do jednotky k provedení 
opravy, údržby nebo revize společných částí domu (např. rozvodů plynu, vody) procháze-
jících jednotkou nebo se v ní nacházející. 

	

7.3. 	Vlastník jednotky je povinen na své náklady odstranit závady na společných částech 
a prostorách domu nebo závady a poškození na jednotkách jiných vlastníků, které způso-
bí sám nebo které způsobí ti, kteří s ním jednotku užívají. 

	

7.4. 	Správou společných částí domu je na základě zvláštní smlouvy uzavřené vlastníkem po- 
věřen správce, kterým je společnost OKIN GROUP, a.s., IČ: 27449734, se sídlem Paříž-
ská 68/9, Praha 1 — Josefov. 

Pravidla pro hospodaření domu 

8.1. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou a provozem domu 
a pozemků podle velikosti svých spoluvlastnických podílu na společných částech domu 
a pozemcích, pokud se vlastníci jednotek později nedohodnou jinak. 

	

8.2. 	Evidenci nákladů i zdrojů jejich krytí povede správce, a to odděleně od ostatních domů, 
které má ve správě. 

	

8.3. 	Správce sestaví pro každý kalendářní rok rozpočet domu, který zahrnuje přehled pláno- 
vaných nákladů a zdrojů jejich krytí. Základním kritériem při sestavování rozpočtu domu je 
zabezpečení vyrovnaného hospodaření domu v běžném roce. 

	

8.4. 	Rozpočet správce předkládá ke schválení společenství vlastníků jednotek (vlastníkům 
jednotek). Na základě schváleného rozpočtu stanoví správce výši a splatnost záloh na 
úhradu nákladů spojených se správou domu a na úhrady za pinění poskytovaná 
s užíváním jednotek. 

	

8.5. 	Vyúčtování záloh provede správce nejpozději do šesti (6) měsíců od skončení zúčtovací- 
ho období. 
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8.6. Podrobnosti pravidel hospodaření domu jsou uvedeny ve smlouvě uzavřené se správcem. 

9. 	Závěrečná ustanovení 

9.1. 	Vzájemné vztahy vlastníků jednotek a jejich práva a povinnosti neupravené tímto prohlá-
šením vlastníka se řídí zejména zákonem Č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. 

9.2. Přílohou a nedílnou  součástí tohato_prohlášeal-jsou 	echěmatarurčujíci-polohwjednotek 	  
a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek. 

V Praze dne 23. 11.2009 

-••••4 
Palác Engel Šafranka s. .o. 

Oded Ber, jednatel 

PALÁC ENGEL ŠAFRANKA s.r.o. 
Vinohradská 25, 120 00 PRAHA 2 

IČO: 261 16821, DIČ: 0Z26116821 
Tel.: +420-222 254 127 
Fax: +420-222 251 553 
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Prohlášení o pravosti podpisu 
na listině nesepsané advokátem 

Běžné číslo knihy o prohlášeních 
o pravosti podpisu: 	 004323/0141/2009/C 

Já, níže podepsaný JUDr. Tomáš Ptáček, advokát se síd-
lem Na Petřinách 317/12, 162 00 Praha 6, zapsaný 
v seznamu advokátů vedeném českou advokátní komorou 
pod—evrě-.-1-08697--prohlašuji7-že—tuto—listh 	i u přelnwnou 
vlastnoručně ve čtyřech (4) vyhotoveních podepsal 

Oded Ber, nar. 13. 8. 1971, bytem 17 Kibush haavoda, 
Herzliya, Izrael, jehož totožnost jsem zjistil z cestovního 
pasu č. 10938610, vydaného dne 1. 9. 2009 úřadem 1.C. 
Passport at Heřzliya. 

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu 
nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených 
v této listině, ani její soulad s právními předpisy. 

V Praze dne 23. 11.2009 1 7 

JUDr. Tomáš Tomáš Ptáček 



Příloha č. 

Příloha prohlášení vlastníka 
Schémata určující polohu jednotek a společných částí domu 

S údaji o podlahových plochách jednotek 
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Obytný soubor Šafránka - etapa 4 
Praha 13, Řeporyje 
Obytný dům O.10 

SCHEMA 1.PP - VYMEZENÍ JEDNOTEK 

Podlahová plocho společných částí domu společných vjem vlastníkům : 52 .4m2  
Podlahová plocha společných částí domu společných pouze nékterým vlastníkům : 773.4m2  

Katastrální území Řeporyje 
Číslo popisné: 

Číslo parcelní: 1568/183 
Dne: 29.7.2009 
Vypracovala: Ing.lvo Bolehovská 

Bytoůé lolnony plislušenshl 

E3 Společná čisti domu společno všem vlostnitOm 

ffa Společné <UM domu společná pouze nékterým vlostnikům 
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Obytný soubor Šafránka - etapa 4 

Praha 13, Řeporyje 
Obytný dům č.10 

SCHEMA 1.NP - VYMEZENÍ JEDNOTEK 
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Podlaha«) plocha společných částí domu společných všem vlastníkům : 78.9m2  

Katastrální území: Řeporyje 

Číslo popisné: 

Číslo parcelní: 15681183 

Dne: 29.7.2009 

Vypracovala: Ing.lva Bolehovskó 

El Bytové * jednotky 
E3 Společné částí domu společné všem vlastníkům 
21 Šachty o světlíky 

teraso 11.4m2  terase 9.7m2  
terasa 
15.1m2 



Obytný soubor Šafránka - etapa 4 
Praha 13, Řeporyje 
Obytný dům č.10 

SCHEMA 2.NP - VYMEZENÍJEDNOTEK 
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Pod/01>ov° plocha společných částí domu společných všem vlastníkům : 52. 7m 2  

Katastrální území: Řeporyje 
Číslo popisné: 

Číslo parcelní: 1568/183 

Dne: 29.7.2009 
Vypracovala: Ing.lva Bolehovska 

Bykmé Jednotky 

E] Společné čóstIdamu společná všem vlastníkům 
	 šachy a světlíky 



Obytný soubor Šafránka - etapa 4 
Praha 13, Řeporyje 
Obytný dům č.10 

SCHEMA 3.NP - VYMEZENÍ JEDNOTEK 
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36.5m 304 2 
38.1m 
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Podlahovó plocha společných částí domu společných všem vlastníkům : 43 . 3m2  

Katastrální území: Řeporyje 
Číslo popisné: 
Číslo parcelní: 1568/183 
Dne: 29.7.2009 
Vypracovala: Ing. lva Bolehovská 

E3 Bytové Jednotky 
ri  Společné čestl domu společné všem vlastníkům 
Es] Šachty o světlík}, 



Obytný soubor Šafránka - etapa 4 

Praha 13, Řeporyje 
Obytný dům č.10 

SCHEMA 4.NP - VYMEZENÍJEDNOTEK 

terase 
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Podlohovó plocha společných částí domu společných všem vlastníkům : 39. 0m2  

Katastrální území: Řeporyle' 

Číslo popisné: 

Číslo parcelní: 1568/183 

Dne: 29.7.2009 
Vypracovala: Ing. lva Bolehavská 

C Bytové Jednotky 
Ej 	Společné čisti domu společné váem vlastníkům 
[.,51  šachty a svétliky 



Katastrální úřad pro hlavní město Prahu 
Katastrální pracoviště Praha 
Vklad práva povgn rozryddnutím 
sp.zn.V- 	00ref /2009 -101 
Vklad práva zapsán v katastru 3  _u_ viůg  
nemovitostí dne' 	  
Právní účinky vkladu vznikly ke dni 	 014#eločl 

 

l

ucí právního oddělení 
r. Dáša Pavlíková 

PbC 



VÝSTUP VZNIKLÝ PŘEVEDENÍM PÍSEMNOSTI V LISTINNÉ PODOBĚ DO ELEKTRONICKÉ
PODOBY

Identifikace: 186960228011

Výstup doslovně souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru

Vyhotoveno dne: 04.07.2022

Vyhotovil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno dálkovým přístupem



UPOZORNĚNÍ
na povinnost zákonného nakládání s osobními údaji získanými z katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je v souladu s § 1 odst. 1) zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon) veřejný seznam, obsahující soubor údajů o nemovitých věcech, zahrnující jejich soupis, popis,
jejich  geometrické  a  polohové  určení  a  zápis  práv  k  těmto  nemovitostem.  Veřejnost  katastru  je  v
souvislostech  naší  právní  úpravy  základním  předpokladem  pro  zajištění  právní  jistoty  při  nabývání
nemovitostí  a  věcných  práv  k  nim.

Na ochranu osobních údajů,  poskytnutých jako součást údajů katastru,  se v plném rozsahu vztahuje
Obecné  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679,  o  ochraně  fyzických  osob  v
souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice
95/46/ES  (obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů  nebo  GDPR).

Skutečnost,  že  některé  osobní  údaje  soukromých  osob  jsou  veřejně  dostupnými  údaji  ve  veřejném
seznamu,  v  žádném  případě  neznamená,  že  tyto  údaje  mohou  být  dále  šířeny,  zveřejňovány  nebo
jinak zpracovávány v rozporu s katastrálním zákonem nebo obecným nařízením o ochraně osobních
údajů.

Údaje katastru lze užít pouze k účelům uvedeným v § 1 odst. 2 katastrálního zákona, a to

Osobní údaje získané z katastru lze zpracovávat pouze při splnění podmínek obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
Zpracování  osobních  údajů  je  zákonné,  pouze  pokud  je  splněna  nejméně  jedna  z  níže  uvedených
podmínek  a  pouze  v  odpovídajícím  rozsahu:
a)

zpracování  je  nezbytné  pro  splnění  smlouvy,  jejíž  smluvní  stranou  je  subjekt  údajů,  nebo  pro
provedení  opatření  přijatých  před  uzavřením  smlouvy  na  žádost  tohoto  subjektu  údajů;

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

zpracování  je  nezbytné  pro  ochranu  životně  důležitých  zájmů  subjektu  údajů  nebo  jiné  fyzické
osoby;

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, kterým je pověřen správce;

zpracování  je  nezbytné  pro  účely  oprávněných  zájmů  příslušného  správce  či  třetí  strany,  kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

subjekt  údajů  udělil  souhlas  se  zpracováním svých osobních  údajů  pro  jeden či  více  konkrétních
účelů;

b)

c)

d)

e)

f)

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 GDPR rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací
s  osobními  údaji  nebo  soubory  osobních  údajů,  který  je  prováděn  pomocí  či  bez  pomoci
automatizovaných  postupů,  jako  je  shromáždění,  zaznamenání,  uspořádání,  strukturování,  uložení,
přizpůsobení  nebo  pozměnění,  vyhledání,  nahlédnutí,  použití,  zpřístupnění  přenosem,  šíření  nebo
jakékoliv  jiné  zpřístupnění,  seřazení  či  zkombinování,  omezení,  výmaz  nebo  zničení.
Při  zpracování  osobních  údajů  je  nezbytné  dodržet  rovněž  zásady  uvedené  v  článku  5  obecného
nařízení  o  ochraně  osobních  údajů,  se  zvláštním  důrazem  na  zásadu  zákonnosti,  korektnosti  a
účelového omezení. Právem na získání vybraných osobních údajů, které jsou součástí údajů katastru,
nesmějí být dotčena práva a svobody jiných osob.

Prokázané  protiprávní  nakládání  s  osobními  údaji  získanými  z  katastru  může  být  sankcionováno  ve
smyslu  §  57  katastrálního  zákona,  resp.  čl.  83  obecného  nařízení  pro  ochranu  osobních  údajů.

pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).

k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k
ochraně  životního  prostředí,  k  ochraně  nerostného  bohatství,  k  ochraně  zájmů  státní  památkové
péče,  pro  rozvoj  území,  k  oceňování  nemovitostí,  pro  účely  vědecké,  hospodářské  a  statistické;

a)

b)
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