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t <á 	 ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA 

budovy č.p. 676, na pozemku parc. Č. 2003, kat. území Nové Město, obec Praha 

(Navrátilova 1, Praha 1) 

dle § 1220 občanského zákoníku 

Čl. I 
Budova a Pozemek 

Toto prohlášení se týká budovy č.p. 676, na pozemku parc.č. 2003, kat. území Nové Město, 
obec Praha (dále též jen „Budova" nebo „Dům") a pozemku parc.č. 2003 kat. území Nové 
Město, obec Praha (dále též jen „Pozemek"). 

Čl. II 
Vymezení jednotek v Budově 

V Budově jsou podle § 4 zák.č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), 
vymezeny následující jednotky odpovídající § 2 písm. b), c) a h) zákona: 

1. Jednotka Č. 676/1 je byt 3+kk, v 6. NP předmětné Budovy. 

Jednotka Č. 676/1 se skládá z: 
pokoje Č. 1 	 14,10m2  
p9koje č. 2 	 22,30 m2  
obyt. pokoje + kk 	48,20m2  
předsíně 	 5,20 m2  
koupelny 	 6,90 m2  
WC 	 2,50 m2  
zimní zahrady 	 6,60 m2  
komory + prádelny 	7,30 m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 113,10 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 	- 	 1 ks 
umyvadlo 	 2 ks 
WC mísa 	 2 ks 
vodovodní baterie 	6 ks 
plynový kotel 	1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 
nenosné příčky, 
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vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky Č. 676/1 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1131/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

2. Jednotka Č. 676/2 je byt 3-Fkk, v 6. NP předmětné Budovy. 

Jednotka Č. 676/2 se skládá z: 
pokoje č. 1 	 14,70 m2  
pokoje č. 2 	 16,40m2  
obyt. pokoje + kk a jídelny 	81,80m2  
chodby 	 16,40m2  
zádveří 	 2,00 m2  
koupelny + WC 	 6,40m2  
koupelny + WC 	 7,50 m2  
komory 	 2,70 m2  
skladu 	 8,10m2  
zimní zahrady 	 14,90 m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 170,90 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 	 1 ks 
umyvadlo 	 3 ks 
WC mísa 	 4 ks 
sprchový kout 	2 ks 
vodovodní baterie 	6 ks 
plynový kotel 	1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilu před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 
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K vlastnictví jednotky č. 676/2 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1709/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

3. Jednotka Č. 676/3 je byt 2+1, v 1. NP předmětné Budovy. 

Jednotka č. 676/3 se skládá z: 
pokoje č. 1 	 24,20m2  
pokoje č. 2 	 24,30m2  
kuchyně 	 15,20m2  
předsíně 	 7,90 m2  
koupelny 	 2,30m2  
WC 	 1,10m2  
chodby 	 2,30m2  
komory 	 3,20 m2  
spíže 	 0,80 m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 81,30 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 	 1 ks 
umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 
vodovodní baterie 	2 ks 
sporák plynový 	1 ks 
boiler 	 1 ks 
WAW 	 1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích Ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky; jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky č. 676/3 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 813/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 
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4. Jednotka Č. 676/4 je byt 3+1, ve 2. NP předmětné Budovy. 

Jednotka Č. 676/4 se skládá z: 
pokoje Č. 1 	 23,90 m2  
pokoje č. 2 	 20,60m2  
pokoje č. 3 	 23,90m2  
kuchyně 	 15,10m2  
předsíně 	 1,90 m2  
koupelny 	 2,70 m2  
WC 	 1,10m2  
spíže 	 0,70 m2  
chodby 	 12,30m2  
komory 	 2,30 m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 104,50 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 
vodovodní baterie 	3 ks 
sporák kombinovaný 1 ks 
plynový kotel 	1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 
nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky Č. 676/4 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1045/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, -specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

5. Jednotka č. 676/5 je byt 3+1, ve 2. NP předmětné Budovy. 

Jednotka č. 676/5 se skládá z: 
pokoje č. 1 	 14,75 m2  
pokoje č. 2 	 16,45m2  
pokoje č. 3. 	 15,60 m2  
kuchyně 	 22,70m2  
předsíně 	 12,90 m2  
koupelny 	 2,30m2  
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WC 	 1,00m2  
přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 85,70 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 	 1 ks 
umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 
vodovodní baterie 	3 ks 
sporák plynový 	1 ks 

O karma 	 1 ks 
g) WAW 	 1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky náleží právo výhradního užívání balkonu přímo přístupného z jednotky. 

K vlastnictví jednotky č. 676/5 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 857/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

6. Jednotka Č. 676/6 je byt 5+1, ve 2. NP předmětné Budovy. 

Jednotka č. 676/6 se skládá z: 
pokoje č. 1 22,00 m2  
pokoje č. 2 19,70m2  
pokoje č. 3 18,10m2  
pokoje č. 4 17,80m2  
kuchyně 13,90m2  
předsíně 11,00 m2  
pracovny 16,70 m2  
koupelny 4,90 m2  
WC 1,10m2  
sprchy 2,40 m2  
chodby 11,00m2  
komory 2,00m2  
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přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 140,60 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 	 1 ks 
umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 
vodovodní baterie 	3 ks 
sporák plynový 	1 ks 
karma 	 1 ks 
WAW 	 1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 
nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky náleží právo výhradního užívání balkonu přímo přístupného z jednotky. 

K vlastnictví jednotky Č. 676/6 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1406/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

7. Jednotka Č. 676/7 je byt 3+1, ve 3. NP předmětné Budovy. 

Jednotka č. 676/7 se skládá z: 
pokoje Č. 1 	 24,60 m2  
pokoje č. 2 	 25,90m2  
pokoje č. 3 	 20,90m2  
kuchyně 	 14,90m2  
předsíně 	 8,20 m2  
koupelny 	 2,90 m2  
WC 	 1,00m2  
spíže 	 1,10m2  
komory 	 3,10m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 102,60 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 
umyvadlo 
WC mísa 

1 ks 
1 ks 
1 ks 
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vodovodní baterie 	3 ks 
sporák plynový 
	

1 ks 
karma 	 1 ks 
plynový kotel 
	

1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky č. 676/7 dále patří spoluvlastnic.ký podíl o velikosti 1026/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

8. Jednotka Č. 676/8 je byt 1+1, ve 3. NP předmětné Budovy. 

Jednotka Č. 676/8 se skládá z: 
kuchyně 	 21,40m2  
pokoje č. 1 	 15,70m2  
chodby 	 5,90m 
koupelny 	 4,40 m2  
WC 	 0,90 m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 48,30 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

umyvadlo 	 1 ks 
vana • 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 
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d) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky č. 676/8 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 483/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

9. Jednotka č. 676/9 je byt 3+1, ve 4. NP předmětné Budovy. 

Jednotka Č. 676/9 se skládá z: 
pokoje Č. 1 	 24,90 m2  
pokoje č. 2 	 21,30m2  
pokoj e č. 3 	 25,60m2  
kuchyně 	 15,20m2  
koupelny 	 2,70m2  
předsíně 	 12,00m2  
komory 	 2,90 m2  
Spíže 	 1,10m2  
WC 	 1,00m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 106,70 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 	 1 ks 
umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 
vodovodní baterie 	1 ks 
sporák plynový 	1 ks 
průtokový ohřívač 	1 ks 
plynový kotel 	1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v-místnostech, 
nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky č. 676/9 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1067/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 
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S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

10. 	Jednotka Č. 676/10 je byt 4+1, ve 4. NP předmětné Budovy. 

Jednotka č. 676/10 se skládá z: 
pokoje Č. 1 	 15,30 m2  
pokoje č. 2 	 10,30m2  
pokoje č. 3 	 15,50m2  
pokoje č. 4 	 21,00m2  
kuchyně 	 23,20m2  
předsíně 	 12,00 m2  
koupelny 	 3,30m2  
WC 	 1,00m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 101,60 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 	 1 ks 
umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 
vodovodní baterie 	3 ks 
sporák kombinovaný 1 ks 
karma 	 1 ks 
WAW 	 1 ks 
průtokový ohřívač 	1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je cihraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky č. 676/10 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1016/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

11. 	Jednotka Č. 676/11 je byt 4+1, ve 4. NP předmětné Budovy. 

Jednotka č. 676/11 se skládá z: 
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pokoje Č. 1 	 22,00 m2  
pokoje č. 2 	 22,50m2  
pokoje č. 3 	 24,10 m2  
pokoje č. 4 	 16,30m2  
kuchyně 	 11,70m2  
předsíně 	 11,30 m2  
koupelny 	 4,40 m2  
WC 	 1,00m2  
spíže 	 2,90 m2  
komory 	 1,10m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 117,30 in2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 	 1 ks 
umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 
vodovodní baterie 	3 ks 
sporák plynový 	1 ks 
karma 	 1 ks 
WAW 	 1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky Č. 676/11 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1173/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

12. 	Jednotka Č. 676/12 je byt 3+1, v 5. NP předmětné Budovy. 

Jednotka Č. 676/12 se skládá z: 
pokoje č. 1 	 25,80 m2  
pokoje č. 2 	 21,80m2  
pokoje č. 3 	 25,60 m2  
kuchyně 	 18,60m2  
předsíně 	 10,50 m2  
koupelny 	 2,70 m2  
WC 	 1,00m2  
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spíže 	 1,10m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 107,10 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 	 1 ks 
umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 
vodovodní baterie 	3 ks 
sporák elektrický 	1 ks 
plynový kotel 	1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 
nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky náleží právo výhradního užívání balkonu přímo přístupného z jednotky. 

K vlastnictví jednotky č. 676/12 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1071/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

13. 	Jednotka Č. 676/13 je byt 4-Fkk, v 5. NP předmětné Budovy. 

Jednotka č. 676/13 se skládá z: 
pokoje Č. 1 	 21,50 m2  
pokoje č. 2 	 14,60m2  
pokoje č. 3 	 16,10 m2  
pokoje č. 4 	 15,80 m2  
kuchyně 	 23,30m2  
předsíně 	 13,50 m2  
koupelny 	 4,40 m2  
WC 	 1,50 m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 110,70 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana • 	 1 ks 
umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 
vodovodní baterie 	3 ks 
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varná deska 	1 ks 
plynový kotel 
	

1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 
nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky č. 676/13 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1107/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

14. 	Jednotka Č. 676/14 je byt 4+1, v 5. NP předmětné Budovy. 

Jednotka č. 676/14 se skládá z: 
pokoje č. 1 	 23,20 m2  
pokoje č. 2 	 22,40 m2  
pokoje č. 3 	 23,30m2  
pokoje č. 4 	 16,80m2  
kuchyně 	 12,40m2  
předsíně 	 11,30 m2  
koupelny 	 4,00m2  
WC 	 1,00 m2  
spíže 	 3,20 m2  
komory 	 1,00 m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 118,60 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

vana 	 1 ks 
umyvadlo 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 
vodovodní baterie 	3 ks 
sporák plynový 	1 ks 
boiler 	 1 ks 
přimotopy 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracíbh ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 
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nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky náleží právo výhradního užívání balkonu přímo přístupného z jednotky. 

K vlastnictví jednotky Č. 676/14 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1186/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

15. 	Jednotka Č. 676/15 je byt 4+1, ve 3. NP předmětné Budovy. 

Jednotka č. 676/15 se skládá z: 
kuchyně 	 15,90m2  
pokoje č. 1 	 16,60 m2  
pokoje č. 2 	 20,70m2  
pokoje č. 3 	 21,30m2  
pokoje č. 4 	 21,90m2  
předsíně 	 3,20 m2  
1/2  předsíně společné 
s byt. jednotkou č. 676/16 	2,20 m2  
chodby 	 4,00 m2  
koupelny 	 2,80m2  
WC 	 1,00m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 109,60 m2. 

Příslušenství, které je společné pro vlastníka jednotek Č. 676/15 a 676/16: 
- předsíň, o podlahové ploše 4,40 m2, umístěná ve 3. NP. 
Podíl vlastníků uvedených jednotek je stanoven pro každého vlastníka v rozsahu 1/2. Ke každé 
z uvedených jednotek je připočtena poměrná část podlahové plochy o velikosti 2,20 m2. 
Vybavení náležející k jednotce: 

umyvadlo 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 
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vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky náleží právo výhradního užívání balkonu přímo přístupného z jednotky. 

K vlastnictví jednotky č. 676/15 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1096/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

16. 	Jednotka č. 676/16 je byt 2+1, ve 3. NP předmětné Budovy. 

Jednotka Č. 676/16 se skládá z: 
kuchyně 	 14,10m2 
pokoje č. 1 	 22,80 m2  
pokoje č. 2 	 16,00m2  
předsíně 	 8,50 m2  
1/2  předsíně společné 
s byt. jednotkou č. 676/15 	2,20 m2  
koupelny 	 3,90m2  
WC 	 1,20m2  

přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 68,70 m2. 

Příslušenství, které je společné pro vlastníka jednotek Č. 676/15 a 676/16: 
- předsíň, o podlahové ploše 4,40 m2, umístěná ve 3. NP. 
Podíl vlastníků uvedených jednotek je stanoven pro každého vlastníka v rozsahu 1/2. Ke každé 
z uvedených jednotek je připočtena poměrná část podlahové plochy ó velikosti 2,20 m2. 
Vybavení náležející k jednotce: 

umyvadlo 	 1 ks 
vana 	 1 ks 
WC mísa 	 1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

14 
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K vlastnictví jednotky č. 676/16 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 687/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

17. 	Jednotka č. 676/101 je nebytový prostor — jiný nebytový prostor, v 1. PP 
předmětné Budovy. 

Jednotka č. 676/101 se skládá z: 
kanceláře 	 5,00 m2  
přípravny zeleniny 	11,00 m2  
umývárny nádobí 	 8,90 m2  
šatny zaměstnanců 	4,60 m2  
umývárny zaměstnanců 	1,20 m2  
WC zaměstnanců 	 0,90 m2  
sprchy zaměstnanců 	1,80 m2  
chodby 	 6,70m2  
WC muži 	 3,50m2  
chodby 	 4,60 m2  
WC ženy 	 4,50 m2  
skladu 	 4,70m2  
restaurace 	 91,50 m2  
salonku 	 15,30 m2  

přičemž celková plocha nebytového prostoru s příslušenstvím je 164,20 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

WC mísa 	 4 ks 
umyvadlo 	 3 ks 
sprchový kout 	1 ks 
vodovodní baterie 	7 ks 
plynový kotel 
	

2 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky č. 676/101 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1642/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 
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S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

18. 	Jednotka Č. 676/102 je nebytový prostor — jiný nebytový prostor, v 1. PP a v 1. NP 
předmětné Budovy. 

Jednotka č. 676/102 se skládá z: 
1. PP 
WC 	 2,20m2  
komory 	 1,50m2  
skladu 	 5,90 m2  
kanceláře 	 14,50m2  

1. NP 
kanceláře 	 14,50m2  
prodejny 	 12,90m2  
prodejny 	 26,20 m2  

přičemž celková plocha nebytového prostoru s příslušenstvím je 77,70 m2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

WC mísa 	 1 ks 
umyvadlo 	 1 ks 
vodovodní baterie 	1 ks 
plynový kotel 	1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech; 
nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky č. 676/102 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 777/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

19. 	Jednotka Č. 676/103 je nebytový prostor — jiný nebytový prostor, v 1. NP 
předmětné Budovy. 
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Jednotka Č. 676/103 se skládá z: 
chodby 	 22,10m2  
komory 	 3,20 m2  
kanceláře 	 12,80m2  
kanceláře 	 65,10m2  
kanceláře 	 21,30m2  
kuchyňky 	 3,50 m2  
zasedací místnosti 	15,00 m2  
skladu 	 5,60m2  
úklidové komory 	 2,60 m2  
předsíně 	 5,60 m2  
WC muži 	 1,30m2  
WC ženy 	 1,10m2  

přičemž celková plocha nebytového prostoru s příslušenstvím je 159,20 in2. 

Vybavení náležející k jednotce: 

WC mísa 	 2 ks 
dřez 	 1 ks 
výlevka 	 1 ks 
vodovodní baterie 	1 ks 
plynový kotel 
	

1 ks 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně vodoměru a 
uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně 
uzavíracích ventilů před jednotkou. 

K vlastnictví jednotky dále patří: 

e) nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech, 

nenosné příčky, 

vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany 
vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce, 

h) vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 

Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní 
stranou vnějších oken. 

K vlastnictví jednotky Č. 676/103 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1592/20884 na 
společných částech Budovy, které jsou popsány v čl. III tohoto prohlášení. 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Pozemku, specifikovanému v čl. I tohoto prohlášení. 

K jednotce náleží právo spoluužívat společné části Budovy. 

čl. III 
Určení společných částí Budovy 

1. V Budově jsou vymezeny následující společné části určené pro užívání všem vlastníkům 
jednotek, uvedeným v čl. II tohoto prohlášení: 

základy včetně izolací 
střecha včetně příslušných klempířských prvků (okapy, žlaby, oplechování), komíny 
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hlavní svislé a vodorovné nosné a nenosné konstrukce 
- rozvody vody (až po hlavní uzávěry pro byty) včetně vodovodní přípojky 

rozvody kanalizace včetně kanalizační přípojky 
rozvody plynu 
rozvody elektřiny (až po pojistky pro byty) 

- hromosvody 
- slaboproudé rozvody (zvonky) 
- technologické zařízení výtahu 

Mezi společné části dále patří vstup, schodiště, chodby, místnost pro popelnice, výtah, 
balkony, sušárna, prádelna, strojovna výtahu, půdní prostor (pod věží), sklepní místnosti se 
sklepními kójemi. 

2. Přílohu č. 1 tohoto prohlášení tvoří Schémata vymezení všech podlaží předmětné Budovy, 
ve kterých jsou zobrazeny a popsány polohy a údaje o podlahových plochách všech 
jednotek nacházejících se v předmětné Budově. 

čl. IV 
Stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech Budovy a na Pozemku 

1. Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek uvedených v čl. II tohoto prohlášení na 
společných částech Budovy, které 'jsou společné všem vlastníkům jednotek v Budově a na 
Pozemku, jsou stanoveny takto: 

Vlastník jednotky č. 676/1 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1131/20884. 
Vlastník jednotky č. 676/2 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1709/20884. 
Vlastník jednotky č. 676/3 má spoluvlastnický podíl o velikosti 813/20884. 
Vlastník jednotky č. 676/4 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1045/20884. 

- 	Vlastník jednotky č. 676/5 má spoluvlastnický podíl o velikosti 857/20884. 
Vlastník jednotky č. 676/6 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1406/20884. 

- 	Vlastník jednotky č. 676/7 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1026/20884. 
Vlastník jednotky č. 676/8 má spoluvlastnický podíl o velikosti 483/20884. 
Vlastník jednotky č. 676/9 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1067/20884. 
Vlastník jednotky č. 676/10 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1016/20884. 
Vlastník jednotky Č. 676/11 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1173/20884. 

- 	Vlastník jednotky č. 676/12 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1071/20884. 
Vlastník jednotky Č. 676/13 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1107/20884. 

- 	Vlastník jednotky č. 676/14 má spoluvlastnický podíl o Vélikosti 1186/20884. 
- 	Vlastník jednotky č. 676/15 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1096/20884. 
- 	Vlastník jednotky č. 676/16 má spoluvlastnický 'podíl o velikosti 687/20884. 
- 	Vlastník jednotky Č. 676/101 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1642/20884. 
- 	Vlastník jednotky Č. 676/102 má spoluvlastnický podíl o velikosti 777/20884. 
- 	Vlastník jednotky č. 676/103 má spoluvlastnický podíl o velikosti 1592/20884. 

2. Společné části Budovy a spoluvlastnictví na společných částech a spoluvlastnictví 
Pozemku nemohou být podle § 8 odst. 1 zákona samostatným předmětem převodu. 

čl. V 
Přechod práv a závazků z původního vlastníka na nové vlastníky jednotek 
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Z vlastníka předmětné Budovy přecházejí na vlastníka jednotky práva a závazky, které se 
týkají předmětné Budovy, jejích společných částí, a Pozemku a které byly založeny 
zejména: 

smlouvou o zajištění svozu a zneškodnění komunálního odpadu, 
smlouvou o dodávce elektrické energie, 
smlouvou o dodávce plynu, 
smlouvou na dodávku a prodej vody z veřejného vodovodu, 
smlouvou o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací, 
smlouvou na úklid, 
smlouvou na servis výtahů. 

Předmětem prohlášení vlastníka je taktéž Pozemek popsaný v čl. I tohoto prohlášení. 

Čl. VI 
Pravidla pro přispívání spoluvlastníků Budovy na výdaje spojené se správou, údržbou 

a opravami společných částí Budovy, popřípadě Budovy jako celku 

Každý vlastník jednotky je povinen přispívat na náklady spojené se správou Budovy a 
Pozemku podle velikosti svého spoluvlastnického podílu. 

Správce sestavuje na každý rok rozpočet Budovy,,  který představuje přehled plánovaných , nákladů a zdrojů jejich krytí. 

Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření 
Budovy, případně Budovy v běžném roce a vytvoření dostatečně velké zálohy finančních 
prostředků na opravy společných částí Budovy, plánované v letech budoucích. Vlastník 
jednotky je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu nákladů spojených se 
správou Budovy a na úhrady za pinění poskytovaná s užíváním jednotky (služby). 

Výše záloh a termíny jejich splatnosti se stanoví podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona, 
v závislosti na předpokládaných nákladech v příslušném zúčtovacím období. 

Vyúčtování záloh provede správce nejpozději do tří měsíců-  od skončení zúčtovacího 
období (např. kalendářní rok). Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníku jednotky 
nejpozději do 60 dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník povinen uhradit správci 
zjištěný nedoplatek. Dlouhodobá záloha na opravy společných částí Budovy se 
s vlastníkem jednotky vyúčtovává pouze při změně správce. Správce je však povinen 
informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků na této záloze 
nejméně lx ročně. 

V případě nedostatečné výše finanční částky na próvozním účtu Budovy pro krytí nákladů 
na větší opravy, které je nutné provést bez odkladu, s ohledem na havarijní stav Budovy 
nebo jejích vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen piný, nerušený 
výkon svých práv, spojených s užíváním jednotky, jsou vlastníci jednotek povinni uhradit 
potřebnou částku v hotovosti v rozsahu svého podílu na společných částech Budovy a 
Pozemku. 

Čl. VII 
Pravidla pro správu společných částí Budovy, popř. Budovy jako celku a určení správce 

Správu Budovy vykonává: 
název: 	 Společenství vlastníků jednotek domu Navrátilova 1 čp. 676 Praha 1 
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1Č: 	 289 21 721 
adresa správce: 	Praha 1, Nové Město, Navrátilova 676/1, PSČ 110 00 

Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému 
podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. 

Příloha: 	Schémata všech podlaží předmětné budovy, ve kterých jsou zobrazeny a 
popsány polohy a údaje o podlahových plochách všech jednotek a všech 
společných částí nacházejících se v předmětné budově. 

Tento dokument je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 bude předloženo katastrálnímu 
úřadu a jedno bude uloženo u Společenství vlastníků jednotek domu Navrátilova 1 čp. 676 
Praha 1. 

V Praze, dne 	  

za Společenství vlastníků jednotek domu Navrátilova 1 čp. 676 Praha 1 
IČ: 	 289 21 721 
Sídlo: 	 Praha 1, Nové Město, Navrátilova 676/1, PSČ 110 00 
MUDr. JITKA KRUKOVÁ, předseda výboru a PETR POCHMAN, člen výboru 
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Příloha: schémata podlaží 

BUDOVA: Praha 1, ulice Navrdtilova, čp. 676 
Legenďa:M společné čdsti 	11111111 světlíky 

nebytové jednotky 	srn — sklepní místnost 
Příloha 1, str. 1/2 



balkon 2.N P 

bytovd 
jednotka 
676/4 
104,5 m2  

nebytovd 
jednotka 
676/102 
77,7 rn2  

bytovd 
jednotka 
676/5 
85,7 m2  

bytovd 
jednotka 
676/8  
48,3 m2  

1?ytovd 
jednotka 
676/10 
101,6 M' 

bytovd 
jednotka 
575/9 
106,7 m2  

bytovd 
jednotka 
676/6 
140,5 rn2  

C/70  

Q«.55k 

balkon 

bylovd 
jednotka 
676/11 
117,3 rn2  

nepřístupný půdní prostor — konstrukce věže 

BUDOVA: Praha 1, ulice Navrdtilova, čp. 676 
Legenda: 	společné čdstl 	J bytově. jednotky o ořrÉlušenstvr Á hlavni' vchod 	=I světlíky 

nebytové jednotky 1:Z] výtah 	1 — místnost pro popelnice 	2 — strojovno výtahu 
Přďloha 1, str, 2/2 
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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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