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Skanska Program Start, s.r.o.
zastoupen Ji ím Poletínem, jednatelem spole nosti
a Ing. Ilonou Machovou, jednatelkou spole nosti
zapsané v obchodním rejst íku, vedeném M stským soudem v Praze
oddíl C vlo ka 56363
Kubánské nám stí 11/1391,100 05 Praha 10 – Vr ovice

O : 25 63 11 28

Prohlá ení vlastníka domu p.705
o vymezení jednotek v budov

Podle §4 zákona . 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v cných
práv k nemovitostem, v platném zn ní, navrhujeme, aby bylo do katastru
nemovitostí vlo eno toto Prohlá ení vlastníka budovy, vypracované podle § 4
zákona .72/1994 Sb. v platném zn ní, kterým se upravují n které
spoluvlastnické vztahy k budovám a n které vlastnické vztahy k byt m a
nebytovým prostor m a dopl ují n které zákony (dále jen zákon o vlastnictví
byt ) a p íslu ných ustanovení zákona . 40/1964 Sb. v platném zn ní (dále jen
ob anský zákoník).

Obsah:
I. Identifikace vlastníka, ozna ení a popis budovy
II. Vymezení bytových a nebytových jednotek, popis jejich p íslu enství,

vybavení a vým ra podlahové plochy.
III. Ur ení spole ných ástí budovy
IV. Stanovení spoluvlastnických podíl  na spole ných ástech budovy
V. Ozna ení pozemku zastav ného, pozemk  v cn  p íslu ných a ur ení práv k
 nim.
VI. Práva a závazky týkající se budovy, jejích spole ných ástí a pozemk
VII. Pravidla pro p ispívání spoluvlastník  domu na výdaje spojené se správou,

provozem, údr bou a opravami spole ných ástí domu
VIII. Pravidla pro správu spole ných ástí domu a ur ení osoby, pov ené správou
 domu.
IX. Záv r
X. P ílohy

V Praze dne ……………

                    …………………………..              …………………………
                    Ji í Poletín                 ing. Ilona Machová
                    jednatel                  jednatel
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I.
Identifikace vlastníka, ozna ení a popis budovy

1.   Skanska Program Start, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Kubánské nám stí .p. 1391/11, PS  10005, I O 25 63 11 28,
zapsaná v obchodním rejst íku vedeným M stským soudem v Praze v oddílu C, vlo ka 56363, prohla uje, e je
výlu ným vlastníkem budovy s gará ovými stáními  ozna ené v projektové dokumentaci  na stavbu Obytné skupiny
Nový Prosek II., Praha - Let any jako objekt “C”, íslo popisné 705 (dále jen m C ), umíst né v Praze 9,
katastrální území Let any, na pozemku  parc. . 600/153. V cn  p íslu nými pozemky k této dokon ené  budov  jsou
pozemky  parc. . 600/280, parc. . 600/282, parc. . 600/284, parc. . 600/265, parc. . 600/264, parc. . 600/263,
parc. . 600/266, parc. . 600/267, parc. . 600/269, parc. . 600/270, parc. . 600/275,  parc. . 600/273, parc. .
600/276, parc. . 600/320, parc. . 600/262, parc. . 600/260, v e k.ú. Let any, obec Praha.

      Vyzna ení budovy je dáno geometrickým  plánem . 627-121/2003, vyhotoveným  spole ností Quatro -  geodetické
práce s.r.o., Sv tova 7, 180 00 Praha 8 a rozd lení v cn  p íslu ných pozemk  je dáno geometrickým plánem . 706
 25/2005, vyhotoveným spole ností Quatro  geodetické práce s.r.o., Sv tova 7, 180 00 Praha 8  a ov eným

oprávn ným zem ským in enýrem ing. Martinem Ostrým dne 8.3.2005.

2. Stavba budovy dle bodu 1. tohoto lánku  byla provedena  na  základ  Stavebního povolení vydaného Stavebním
odborem M stské ásti Praha - 18 dne 7.1.2004 pod .j. 13259/03/OV/V  s nabytím právní moci ze dne 30.1.2004.

3. Kolauda ní rozhod nutí  na  D m C bylo vydáno odborem výstavby, dopravy a ivotního prost edí Ú adu M
Praha 18 pod  .j. 10809c/05/OV/V  dne  28.7.2005 a  nabylo právní moci dne 8.8.2005.

4.
Domu C bylo dne 30.8. 2005 pod .j. MHMP 168241/2005 ur eno Magistrátem hlavního m sta Prahy íslo popisné 705 a .
orient. 2,4, ulice Bechlínská.

5.
Dokon ený D m C a ve keré pozemky citované v tomto lánku jsou zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním

adem pro hlavní m sto Prahu, katastrální pracovi  Praha, pro obec Praha, katastrální území  Let any.
6. Obytná skupina NOVÝ PROSEK -  D m C obsahuje 143 bytových jednotek a 2 nebytové jednotky (2 x spole ná
gará ). Budova má  2 podzemní podla í a 6 nadzemních podla í.

Souhrn ploch objektu  budovy NOVÝ PROSEK - D m C dle funk ního len ní jednotek v m2.

íslo
objektu

Bytové
jednotky

Nebytová jednotka-
spol. gará

stání

Celkem plocha jednotek Spole né
prostory

.p. 705 8205,61 2489,59 10695,20 1232,18

II.
Vymezení jednotek v budov

Vlastník budovy prohla uje, e vymezuje v budov  jednotky podle § 4  zákona . 72/1994 Sb. v platném zn ní  takto:
- nebytové jednotky - spole ná gará  705/100, 705/200

- bytové jednotky         -  705/101, 705/102, 705/103, 705/104, 705/105, 705/106, 705/107, 705/108, 705/109, 705/110,
705/111, 705/112, 705/113, 705/114, 705/115, 705/116, 705/117, 705/118, 705/119, 705/120, 705/121, 705/122, 705/123,
705/124, 705/201, 705/202, 705/203, 705/204, 705/205, 705/206, 705/207, 705/208, 705/209, 705/210, 705/211, 705/212,
705/213, 705/214, 705/215, 705/216, 705/217, 705/218, 705/219, 705/220, 705/221, 705/222, 705/223, 705/224, 705/225,
705/226, 705/301, 705/302, 705/303, 705/304, 705/305, 705/306, 705/307, 705/308, 705/309, 705/310, 705/311, 705/312,
705/313, 705/314, 705/315, 705/316, 705/317, 705/318, 705/319, 705/320, 705/321, 705/322, 705/323, 705/324, 705/325,
705/326, 705/401, 705/402, 705/403, 705/404, 705/405, 705/406, 705/407, 705/408, 705/409, 705/410, 705/411, 705/412,
705/413, 705/414, 705/415, 705/416, 705/417, 705/418, 705/419, 705/420, 705/421, 705/422, 705/423, 705/424, 705/425,
705/426, 705/501, 705/502, 705/503, 705/504, 705/505, 705/506, 705/507, 705/508, 705/509, 705/510, 705/511, 705/512,
705/513, 705/514, 705/515, 705/516, 705/517, 705/518, 705/519, 705/520, 705/521, 705/522, 705/523, 705/524, 705/525,
705/526, 705/601, 705/602, 705/603, 705/604, 705/605, 705/606, 705/607, 705/608, 705/609, 705/610, 705/611, 705/612,
705/613, 705/614, 705/615.
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Jednotka 705/100 je nebytová jednotka - spole ná gará  s jednotlivými gará ovými stáními, umíst ná v 2. podzemním
podla í domu o celkové vým e 1274,05 m2.

1.) Jednotka se skládá z:

 2. podzemní podla í:
 spole ná gará 49 stání 1274,05 m2

2.) Jednotka je vybavena:
- vrata vjezdová výsuvná, stropn  pojí jící, sek ní 1 ks

 - svítidla nouzová 28 ks
 - svítidla zá ivková stropní spínaná pohybovými idly 66 ks
 - zásuvka 230V 9 ks
 - zásuvka 400V 2 ks
 - vzduchotechnické za ízení k v trání spole né gará e spínané

asovým spína em, resp. idly CO2 2 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 - vstupními dve mi a vraty do jednotky
 - elektrickými jisti i
 - obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
-ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace, odpady apod.)
 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil

 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e a vrata v etn  zárubní
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla v .nouzových, detektory CO2, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/100 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 127405 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka 705/200 je nebytová jednotka - spole ná gará  s jednotlivými gará ovými stáními, umíst ná v 1. podzemním
podla í domu o celkové vým e 1215,54 m2.

1.) Jednotka se skládá z:

 1. podzemní podla í:
 spole ná gará 50 stání 1215,54 m2

2.) Jednotka je vybavena:
- vrata vjezdová výsuvná, stropn  pojí jící, sek ní 1 ks

 - svítidla nouzová 28 ks
 - svítidla zá ivková stropní spínaná pohybovými idly 65 ks
 - zásuvka 230V 9 ks
 - zásuvka 400V 2 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 - vstupními dve mi a vraty do jednotky
 - elektrickými jisti i
 - obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
-ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace, odpady apod.)
 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil

 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e a vrata v etn  zárubní
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla v .nouzových, detektory CO2, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/200 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 121554 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/101 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 46,09 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 21,10 m2

 Lo nice 12,71 m2

 Chodba 3,89 m2

 Koupelna+WC 4,78 m2

 Komora 1,57 m2

 Sklep SC11P23 2,04 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 13 ks
 dvojzásuvky 3 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/101 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4609 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/102 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 46,29 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 20,76 m2

 Lo nice 12,70 m2

 Chodba 3,84 m2

 Koupelna+WC 4,87 m2

 Komora 1,58 m2

 Sklep SC11P26 2,54 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo  1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni  1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/102 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4629 / 1069520 spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/103 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,85 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,46 m2

 Lo nice 13,20 m2

 Chodba 3,51 m2

 Koupelna 4,84 m2

 WC 1,54 m2

 Komora 1,51 m2

 Sklep SC12P01 2,79 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln  1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/103 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5285 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/104 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,31 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,73 m2

 Lo nice 12,34 m2

 Chodba 7,21 m2

 Koupelna 4,79 m2

 WC 1,23 m2

 Komora 1,23 m2

 Sklep SC12P03 2,78 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/104 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5331 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/105 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,26 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,83 m2

 Lo nice 12,70 m2

 Chodba 5,58 m2

 Koupelna 4,56 m2

 WC 1,29 m2

 Komora 1,51 m2

 Sklep SC12P05 2,79 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/105 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5326 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/106 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,34 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,82 m2

 Lo nice 12,80 m2

 Chodba 5,41 m2

 Koupelna 4,55 m2

 WC 1,38 m2

 Komora 1,60 m2

 Sklep SC12P06 2,78 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/106 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5334 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/107 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,30 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,94 m2

 Lo nice 12,71 m2

 Chodba 5,58 m2

 Koupelna 4,59 m2

 WC 1,46 m2

 Komora 1,60 m2

 Sklep SC12P09 2,42 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/107 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5330 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/108 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 54,26 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,87 m2

 Lo nice 12,64 m2

 Chodba 5,48 m2

 Koupelna 4,59 m2

 WC 1,47 m2

 Komora 1,51 m2

 Sklep SC12P28 3,70 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 1 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/108 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5426 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/109 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,14 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,86 m2

 Lo nice 12,62 m2

 Chodba 5,56 m2

 Koupelna 4,58 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,63 m2

 Sklep SC12P10 2,41 m2

2.) jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 1 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/109 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5314 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/110 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 49,39 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,66 m2

 Lo nice 11,83 m2

 Chodba 5,04 m2

 Koupelna+WC 4,36 m2

 Komora 2,06 m2

 Sklep SC11P28 6,44 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 17 ks
 dvojzásuvky 1 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/110 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4939 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/111 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 57,35 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 20,65 m2

 Lo nice 14,50 m2

 Chodba 10,21 m2

 Koupelna 4,31 m2

 WC 1,16 m2

 Komora 2,18 m2

atna 1,56 m2

 Sklep SC12P04 2,78 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/111 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5735 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/112 je byt 3+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 78,91 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 32,93 m2

 Lo nice 12,54 m2

 Lo nice 13,55 m2

 Chodba 10,13 m2

 Koupelna 4,62 m2

 WC 1,05 m2

 Komora 1,67 m2

 Sklep SC12P11 2,42 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 6 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/112 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7891 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/113 je byt 3+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 69,88 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,45 m2

 Lo nice 12,25 m2

 Lo nice 16,19 m2

 Chodba 8,08 m2

 Koupelna 4,32 m2

 WC 1,18 m2

 Komora 2,26 m2

 Sklep SC12P12 2,15 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/113 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 6988 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/114 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,75 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,84 m2

 Lo nice 12,98 m2

 Chodba 3,92 m2

 Koupelna+WC 4,84 m2

 Komora 1,58 m2

 Sklep SC21P01 2,59 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/114 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4575 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/115 je byt 3+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 68,89 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,95 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 22,97 m2

 Lo nice 12,35 m2

 Lo nice 13,67 m2

 Chodba 9,99 m2

 Koupelna 4,62 m2

 WC 1,09 m2

 Komora 1,58 m2

 Sklep SC11P21 2,62 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 25 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/115 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 6889 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/116 je byt 3+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 73,87 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,03 m2

 Lo nice 13,07 m2

 Lo nice 12,04 m2

 Chodba 13,00 m2

 Koupelna 4,35 m2

 WC 1,21 m2

 Komora 1,58 m2

 Spí 0,83 m2

 Sklep SC22P08 2,76 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 23 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/116 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7387 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.



21

Jednotka  705/117 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,04 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,72 m2

 Lo nice 11,92 m2

 Chodba 4,56 m2

 Koupelna+WC 4,72 m2

 Komora 2,19 m2

 Sklep SC11P20 1,93 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/117 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4504 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/118 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,41 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,06 m2

 Lo nice 12,75 m2

 Chodba 5,51 m2

 Koupelna 4,58 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,62 m2

 Sklep SC22P09 2,41 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/118 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5341 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.



23

Jednotka  705/119 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,16 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,99 m2

 Lo nice 12,72 m2

 Chodba 5,49 m2

 Koupelna 4,60 m2

 WC 1,47 m2

 Komora 1,48 m2

 Sklep SC22P10 2,41 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/119 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5316 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/120 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,39 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,12 m2

 Lo nice 12,80 m2

 Chodba 5,52 m2

 Koupelna 4,58 m2

 WC 1,50 m2

 Komora 1,48 m2

 Sklep SC22P11 2,39 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/120 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5339 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/121 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,82 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,79 m2

 Lo nice 12,73 m2

 Chodba 5,48 m2

 Koupelna 4,59 m2

 WC 1,47 m2

 Komora 1,63 m2

 Sklep SC22P12 2,13 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/121 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5282 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/122 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,92 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,87 m2

 Lo nice 12,33 m2

 Chodba 7,11 m2

 Koupelna 4,78 m2

 WC 1,25 m2

 Komora 1,23 m2

 Sklep SC22P13 2,35 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/122 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5292 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/123 je byt 2+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,09 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 21,46 m2

 Lo nice 13,79 m2

 Chodba 7,29 m2

 Koupelna 4,02 m2

 WC 1,71 m2

 Komora 2,47 m2

 Sklep SC21P07 2,35 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 2 ks
 mísící baterie  umyvadlová 2 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/123 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5309 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/124 je byt 3+kk umíst ný v 1. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 72,13 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,83 m2

 Lo nice 12,41 m2

 Lo nice 16,17 m2

 Chodba 8,20 m2

 Koupelna 4,47 m2

 WC 1,23 m2

 Komora 1,13 m2

 Spí 1,06 m2

 Sklep SC22P14 3,63 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 23 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/124 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7213 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/201 je byt 1+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 40,41 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 6,52 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,14 m2

 Chodba 4,86 m2

 Koupelna 4,44 m2

 WC 1,25 m2

 Komora 2,24 m2

 Sklep SC11P27 2,48 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 4 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 11 ks
 dvojzásuvky 1 ks
 zásuvka televizní antény 1 ks
 telefonní zásuvka 1 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/201 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4041 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/202 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 46,50 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 20,83 m2

 Lo nice 12,66 m2

 Chodba 3,71 m2

 Koupelna+WC 4,82 m2

 Komora 1,69 m2

 Sklep SC12P02 2,79 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 13 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/202 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4650 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/203 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 47,61 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 20,99 m2

 Lo nice 12,71 m2

 Chodba 3,23 m2

 Koupelna+WC 4,86 m2

 Komora 1,90 m2

 Sklep SC21P02 3,92 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 sprchová vani ka 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  sprchová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 18 ks
 dvojzásuvky 1 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/203 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4761 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/204 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,26 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,53 m2

 Lo nice 11,74 m2

 Chodba 10,12 m2

 Koupelna+WC 4,51 m2

 Sklep SC12P13 2,36 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 sprchová vani ka 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  sprchová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/204 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5226 / 1069520 spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/205 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,79 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,84 m2

 Lo nice 12,18 m2

 Chodba 7,14 m2

 Koupelna 4,75 m2

 WC 1,24 m2

 Komora 1,23 m2

 Sklep SC12P15 2,41 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/205 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5279 / 1069520 spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/206 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,03 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,08 m2

 Lo nice 12,63 m2

 Chodba 5,60 m2

 Koupelna 4,53 m2

 WC 1,30 m2

 Komora 1,48 m2

 Sklep SC12P16 2,41 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/206 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5303 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/207 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,14 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,11 m2

 Lo nice 12,62 m2

 Chodba 5,54 m2

 Koupelna 4,51 m2

 WC 1,32 m2

 Komora 1,63 m2

 Sklep SC12P17 2,41 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/207 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5314 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/208 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,34 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,23 m2

 Lo nice 12,62 m2

 Chodba 5,54 m2

 Koupelna 4,52 m2

 WC 1,49 m2

 Komora 1,61 m2

 Sklep SC12P18 2,33 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/208 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5334 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/209 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,98 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,95 m2

 Lo nice 12,64 m2

 Chodba 5,51 m2

 Koupelna 4,53 m2

 WC 1,50 m2

 Komora 1,48 m2

 Sklep SC12P19 2,37 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/209 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5298 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/210 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,55 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,16 m2

 Lo nice 12,61 m2

 Chodba 5,59 m2

 Koupelna 4,52 m2

 WC 1,44 m2

 Komora 1,65 m2

 Sklep SC11P22 2,58 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 5 ks
 trojzásuvky 1 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/210 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5355 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/211 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 46,72 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,73 m2

 Lo nice 11,87 m2

 Chodba 4,98 m2

 Koupelna+WC 4,37 m2

 Komora 2,05 m2

 Sklep SC11P16 3,72 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 16 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/211 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4672 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/212 je byt 3+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 73,40 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,69 m2

 Lo nice 13,73 m2

 Lo nice 12,02 m2

 Chodba 12,63 m2

 Koupelna 4,31 m2

 WC 1,18 m2

 Komora 1,68 m2

 Spí 0,77 m2

 Sklep SC12P20 2,39 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/212 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7340 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/213 je byt 3+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 70,42 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,43 m2

 Lo nice 12,59 m2

 Lo nice 13,59 m2

 Chodba 10,20 m2

 Koupelna 4,57 m2

 WC 1,05 m2

 Komora 1,68 m2

 Sklep SC11P03 2,31 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 sprchová vani ka 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  sprchová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 3 ks
 telefonní zásuvka 3 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/213 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7042 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/214 je byt 3+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 70,45 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,45 m2

 Lo nice 12,23 m2

 Lo nice 16,22 m2

 Chodba 8,19 m2

 Koupelna 4,46 m2

 WC 1,26 m2

 Komora 1,14 m2

 Spí 1,09 m2

 Sklep SC12P21 2,41 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 20 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/214 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7045 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/215 je byt 1+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 39,35 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 9,00 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,21 m2

 Chodba 4,83 m2

 Koupelna 4,48 m2

 WC 1,22 m2

 Komora 2,22 m2

 Sklep SC22P16 2,39 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 4 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 27 ks
 zásuvka televizní antény 1 ks
 telefonní zásuvka 1 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/215 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 3935 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/216 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,45 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,80 m2

 Lo nice 12,77 m2

 Chodba 3,90 m2

 Koupelna+WC 4,83 m2

 Komora 1,60 m2

 Sklep SC11P19 2,55 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová  1 ks
  mísící baterie  vanová  1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/216 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4545 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/217 je byt 3+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 67,93 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,95 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 21,39 m2

 Lo nice 12,30 m2

 Lo nice 13,74 m2

 Chodba 9,98 m2

 Koupelna 4,58 m2

 WC 1,08 m2

 Komora 1,58 m2

 Spí 1,34 m2

 Sklep SC22P46 1,94 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 23 ks
 zásuvka televizní antény 3 ks
 telefonní zásuvka 3 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/217 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 6793 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.



46

Jednotka  705/218 je byt 3+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 74,81 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,06 m2

 Lo nice 15,06 m2

 Lo nice 12,11 m2

 Chodba 10,53 m2

 Koupelna 4,35 m2

 WC 1,20 m2

 Komora 2,02 m2

 Spí 0,84 m2

 Sklep SC21P13 3,64 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 24 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/218 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7481 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/219 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 46,36 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,71 m2

 Lo nice 12,00 m2

 Chodba 4,60 m2

 Koupelna+WC 4,66 m2

 Komora 2,16 m2

 Sklep SC21P14 3,23 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/219 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4636 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/220 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,05 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,10 m2

 Lo nice 12,61 m2

 Chodba 5,51 m2

 Koupelna 4,54 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,61 m2

 Sklep SC21P03 2,20 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/220 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5305 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/221 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,09 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,02 m2

 Lo nice 12,69 m2

 Chodba 5,49 m2

 Koupelna 4,55 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,47 m2

 Sklep SC22P17 2,39 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/221 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5309 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/222 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,27 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,11 m2

 Lo nice 12,73 m2

 Chodba 5,55 m2

 Koupelna 4,56 m2

 WC 1,50 m2

 Komora 1,48 m2

 Sklep SC22P18 2,34 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/222 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5327 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/223 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,22 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,03 m2

 Lo nice 12,66 m2

 Chodba 5,53 m2

 Koupelna 4,53 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,64 m2

 Sklep SC22P19 2,35 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/223 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5322 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/224 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,15 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,18 m2

 Lo nice 12,29 m2

 Chodba 7,13 m2

 Koupelna 4,70 m2

 WC 1,25 m2

 Komora 1,22 m2

 Sklep SC22P20 2,38 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/224 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5315 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/225 je byt 2+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,11 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 21,35 m2

 Lo nice 13,85 m2

 Chodba 7,27 m2

 Koupelna 4,05 m2

 WC 1,73 m2

 Komora 2,47 m2

 Sklep SC22P21 2,39 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/225 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5311 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/226 je byt 3+kk umíst ný v 2. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 71,10 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,92 m2

 Lo nice 12,42 m2

 Lo nice 16,29 m2

 Chodba 8,20 m2

 Koupelna 4,48 m2

 WC 1,21 m2

 Komora 1,14 m2

 Spí 1,06 m2

 Sklep SC22P22 2,38 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 23 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/226 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7110 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/301 je byt 1+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 40,05 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,91 m2

 Chodba 4,85 m2

 Koupelna 4,45 m2

 WC 1,21 m2

 Komora 2,26 m2

 Sklep SC11P09 2,37 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 4 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 9 ks
 dvojzásuvky 3 ks
 zásuvka televizní antény 1 ks
 telefonní zásuvka 1 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictv jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/301 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4005 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/302 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 46,83 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 20,72 m2

 Lo nice 12,72 m2

 Chodba 3,84 m2

 Koupelna+WC 4,80 m2

 Komora 1,59 m2

 Sklep SC11P18 3,16 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 10 ks
 dvojzásuvky 6 ks
 trojzásuvky 1 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/302 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4683 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.



57

Jednotka  705/303 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 47,18 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 20,78 m2

 Lo nice 12,72 m2

 Chodba 3,82 m2

 Koupelna+WC 4,81 m2

 Komora 1,62 m2

 Sklep SC11P01 3,43 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 13 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/303 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4718 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/304 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,55 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,62 m2

 Lo nice 13,11 m2

 Chodba 5,45 m2

 Koupelna 4,77 m2

 WC 1,50 m2

 Komora 1,50 m2

 Sklep SC11P04 3,60 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/304 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5355 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/305 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,93 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,87 m2

 Lo nice 12,25 m2

 Chodba 7,18 m2

 Koupelna 4,79 m2

 WC 1,24 m2

 Komora 1,24 m2

 Sklep SC11P15 2,36 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/305 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5293 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/306 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,99 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,08 m2

 Lo nice 12,68 m2

 Chodba 5,50 m2

 Koupelna 4,54 m2

 WC 1,31 m2

 Komora 1,49 m2

 Sklep SC12P22 2,39 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/306 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5299 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/307 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,96 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,94 m2

 Lo nice 12,63 m2

 Chodba 5,52 m2

 Koupelna 4,56 m2

 WC 1,32 m2

 Komora 1,64 m2

 Sklep SC12P23 2,35 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/307 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5296 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/308 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,40 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,12 m2

 Lo nice 12,67 m2

 Chodba 5,56 m2

 Koupelna 4,55 m2

 WC 1,46 m2

 Komora 1,64 m2

 Sklep SC12P24 2,40 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla  4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/308 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5340 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/309 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,12 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,04 m2

 Lo nice 12,67 m2

 Chodba 5,52 m2

 Koupelna 4,53 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,47 m2

 Sklep SC12P25 2,41 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/309 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5312 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/310 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,48 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,12 m2

 Lo nice 12,68 m2

 Chodba 5,58 m2

 Koupelna 4,53 m2

 WC 1,50 m2

 Komora 1,66 m2

 Sklep SC12P26 2,41 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/310 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5348 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/311 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,37 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,63 m2

 Lo nice 11,92 m2

 Chodba 4,98 m2

 Koupelna+WC 4,42 m2

 Komora 2,09 m2

 Sklep SC11P06 2,33 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/311 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4537 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/312 je byt 3+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 72,89 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 27,59 m2

 Lo nice 12,38 m2

 Lo nice 12,06 m2

 Chodba 12,59 m2

 Koupelna 4,31 m2

 WC 1,13 m2

 Spí 0,76 m2

 Sklep SC11P24 2,07 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 20 ks
 dvojzásuvky 1 ks
 zásuvka televizní antény 3 ks
 telefonní zásuvka 3 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/312 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7289 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/313 je byt 3+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 70,40 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,35 m2

 Lo nice 12,55 m2

 Lo nice 13,60 m2

 Chodba 10,22 m2

 Koupelna 4,51 m2

 WC 1,13 m2

 Komora 1,70 m2

 Sklep SC11P12 2,34 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 16 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/313 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7040 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/314 je byt 3+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 70,39 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,32 m2

 Lo nice 12,38 m2

 Lo nice 16,19 m2

 Chodba 8,29 m2

 Koupelna 4,47 m2

 WC 1,22 m2

 Komora 1,14 m2

 Spí 1,05 m2

 Sklep SC12P27 2,33 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 3 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/314 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7039/ 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/315 je byt 1+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 38,97 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,95 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,05 m2

 Chodba 4,83 m2

 Koupelna 4,45 m2

 WC 1,24 m2

 Komora 2,24 m2

 Sklep SC22P47 2,16 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 4 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 13 ks
 zásuvka televizní antény 1 ks
 telefonní zásuvka 1 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/315 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 3897 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/316 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 44,89 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,70 m2

 Lo nice 12,75 m2

 Chodba 3,87 m2

 Koupelna+WC 4,81 m2

 Komora 1,58 m2

 Sklep SC21P04 2,18 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví  jednotky 705/316 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4489 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/317 je byt 3+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 68,19 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,95 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 21,40 m2

 Lo nice 12,24 m2

 Lo nice 13,73 m2

 Chodba 9,88 m2

 Koupelna 4,58 m2

 WC 1,09 m2

 Komora 1,58 m2

 Spí 1,34 m2

 Sklep SC22P23  2,35 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 24 ks
 zásuvka televizní antény 3 ks
 telefonní zásuvka 3 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/317 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 6819 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/318 je byt 3+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 78,34 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,97 m2

 Lo nice 13,07 m2

 Lo nice 12,02 m2

 Chodba 13,00 m2

 Koupelna 4,30 m2

 WC 1,20 m2

 Komora 1,57 m2

 Spí 0,84 m2

 Sklep SC22P36 3,66 m2

 Sklep SC22P48 3,71 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 26 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 3 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/318 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7834 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/319 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,35 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,78 m2

 Lo nice 12,04 m2

 Chodba 4,49 m2

 Koupelna+WC 4,69 m2

 Komora 2,21 m2

 Sklep SC21P21 2,14 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/319 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4535 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/320 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,07 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,11 m2

 Lo nice 12,61 m2

 Chodba 5,59 m2

 Koupelna 4,52 m2

 WC 1,50 m2

 Komora 1,63 m2

 Sklep SC22P24 2,11 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/320 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5307 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/321 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,11 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,13 m2

 Lo nice 12,67 m2

 Chodba 5,51 m2

 Koupelna 4,53 m2

 WC 1,47 m2

 Komora 1,47 m2

 Sklep SC21P28 2,33 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/321 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5311 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/322 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,04 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,30 m2

 Lo nice 12,55 m2

 Chodba 5,58 m2

 Koupelna 4,51 m2

 WC 1,44 m2

 Komora 1,50 m2

 Sklep SC22P25 2,16 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/322 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5304 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/323 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,42 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,19 m2

 Lo nice 12,63 m2

 Chodba 5,48 m2

 Koupelna 4,50 m2

 WC 1,49 m2

 Komora 1,66 m2

 Sklep SC21P05 2,47 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví  jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/323 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5342 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/324 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,80 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,91 m2

 Lo nice 12,36 m2

 Chodba 7,12 m2

 Koupelna 4,79 m2

 WC 1,24 m2

 Komora 1,23 m2

 Sklep SC22P26 2,15 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/324 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5280 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/325 je byt 2+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 54,01 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 21,48 m2

 Lo nice 13,77 m2

 Chodba 7,24 m2

 Koupelna 4,02 m2

 WC 1,68 m2

 Komora 2,44 m2

 Sklep SC22P27 3,38 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/325 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5401 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/326 je byt 3+kk umíst ný v 3. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 70,77 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,25 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,84 m2

 Lo nice 12,41 m2

 Lo nice 16,18 m2

 Chodba 8,24 m2

 Koupelna 4,52 m2

 WC 1,24 m2

 Sklep SC11P07 2,34 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 7 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 26 ks
 zásuvka televizní antény 3 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/326 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7077 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/401 je byt 1+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 39,24 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 4,38 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,11 m2

 Chodba 4,87 m2

 Koupelna 4,43 m2

 WC 1,24 m2

 Komora 2,23 m2

 Sklep SC11P13 2,36 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 4 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 9 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 1 ks
 telefonní zásuvka 1 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/401 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 3924 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/402 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,34 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 4,38 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,55 m2

 Lo nice 12,72 m2

 Chodba 3,90 m2

 Koupelna+WC 4,82 m2

 Komora 1,58 m2

 Sklep SC12P08 2,77 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/402 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4534 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/403 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,73 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 4,38 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,57 m2

 Lo nice 12,74 m2

 Chodba 3,90 m2

 Koupelna+WC 4,81 m2

 Komora 1,57 m2

 Sklep SC11P25 3,14 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 3 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/403 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4573 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/404 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 50,56 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 4,38 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 22,60 m2

 Lo nice 13,03 m2

 Chodba 5,53 m2

 Koupelna 4,75 m2

 WC 1,51 m2

 Komora 1,52 m2

 Sklep SC12P29 1,62 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 13 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/404 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5056 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/405 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,52 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,91 m2

 Lo nice 12,24 m2

 Chodba 7,18 m2

 Koupelna 4,76 m2

 WC 1,25 m2

 Komora 1,23 m2

 Sklep SC12P30 1,95 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/405 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5252 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/406 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,56 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,31 m2

 Lo nice 12,61 m2

 Chodba 5,57 m2

 Koupelna 4,52 m2

 WC 1,32 m2

 Komora 1,48 m2

 Sklep SC12P31 1,75 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/406 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5256 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/407 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,15 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,08 m2

 Lo nice 12,64 m2

 Chodba 5,62 m2

 Koupelna 4,54 m2

 WC 1,31 m2

 Komora 1,62 m2

 Sklep SC11P10 2,34 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/407 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5315 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/408 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,09 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,19 m2

 Lo nice 12,61 m2

 Chodba 5,60 m2

 Koupelna 4,51 m2

 WC 1,49 m2

 Komora 1,63 m2

 Sklep SC12P32 2,06 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/408 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5309 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/409 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,86 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,91 m2

 Lo nice 12,63 m2

 Chodba 5,47 m2

 Koupelna 4,52 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,49 m2

 Sklep SC11P08 2,36 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/409 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5286 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/410 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,05 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,17 m2

 Lo nice 12,63 m2

 Chodba 5,58 m2

 Koupelna 4,51 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,62 m2

 Sklep SC12P33 2,06 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/410 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5305 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/411 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,48 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,73 m2

 Lo nice 11,93 m2

 Chodba 6,13 m2

 Koupelna+WC 3,63 m2

 Komora 1,73 m2

 Sklep SC11P11 2,33 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/411 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4548 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/412 je byt 3+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 73,74 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,53 m2

 Lo nice 13,67 m2

 Lo nice 12,04 m2

 Chodba 12,59 m2

 Koupelna 4,34 m2

 WC 1,16 m2

 Komora 1,79 m2

 Spí 0,95 m2

 Sklep SC12P34 2,67 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/412 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7374 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/413 je byt 3+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 69,41 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 4,38 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,42 m2

 Lo nice 12,55 m2

 Lo nice 13,63 m2

 Chodba 10,21 m2

 Koupelna 4,55 m2

 WC 1,08 m2

 Komora 1,69 m2

 Sklep SC11P17 2,28 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 5 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/413 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 6941 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/414 je byt 3+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 69,02 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 4,38 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 22,40 m2

 Lo nice 12,32 m2

 Lo nice 16,19 m2

 Chodba 8,12 m2

 Koupelna 4,48 m2

 WC 1,25 m2

 Komora 1,14 m2

 Spí 1,06 m2

 Sklep SC12P35 2,06 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/414 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 6902 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/415 je byt 1+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 39,21 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,95 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,14 m2

 Chodba 4,77 m2

 Koupelna 4,46 m2

 WC 1,22 m2

 Komora 2,26 m2

 Sklep SC22P15 2,36 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 4 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 14 ks
 zásuvka televizní antény 1 ks
 telefonní zásuvka 1 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/415 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 3921 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/416 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 44,97 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,57 m2

 Lo nice 12,69 m2

 Chodba 3,91 m2

 Koupelna+WC 4,80 m2

 Komora 1,63 m2

 Sklep SC11P14 2,37 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/416 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4497 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/417 je byt 3+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 67,89 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,95 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 21,31 m2

 Lo nice 12,22 m2

 Lo nice 13,71 m2

 Chodba 9,87 m2

 Koupelna 4,58 m2

 WC 1,08 m2

 Komora 1,59 m2

 Spí 1,36 m2

 Sklep SC21P22 2,17 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 25 ks
 zásuvka televizní antény 3 ks
 telefonní zásuvka 3 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami
   odpadního potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/417 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 6789 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/418 je byt 3+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 73,69 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,08 m2

 Lo nice 13,15 m2

 Lo nice 12,19 m2

 Chodba 13,01 m2

 Koupelna 4,37 m2

 WC 1,20 m2

 Komora 1,54 m2

 Spí 0,83 m2

 Sklep SC21P06 2,32 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 22 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/418 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7369 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/419 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,30 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,77 m2

 Lo nice 12,00 m2

 Chodba 4,55 m2

 Koupelna+WC 4,67 m2

 Komora 2,15 m2

 Sklep SC21P23 2,16 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/419 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4530 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/420 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,67 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,07 m2

 Lo nice 12,65 m2

 Chodba 5,49 m2

 Koupelna 4,53 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,61 m2

 Sklep SC21P20 2,84 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/420 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5367 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/421 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,55 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,13 m2

 Lo nice 12,64 m2

 Chodba 5,54 m2

 Koupelna 4,54 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,48 m2

 Sklep SC22P28 1,74 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/421 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5255 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/422 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,81 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,14 m2

 Lo nice 12,66 m2

 Chodba 5,51 m2

 Koupelna 4,58 m2

 WC 1,50 m2

 Komora 1,48 m2

 Sklep SC22P29 1,94 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/422 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5281 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/423 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,54 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,97 m2

 Lo nice 12,74 m2

 Chodba 5,50 m2

 Koupelna 4,57 m2

 WC 1,49 m2

 Komora 1,63 m2

 Sklep SC22P33 1,64 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/423 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5254 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/424 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,86 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,94 m2

 Lo nice 12,32 m2

 Chodba 7,10 m2

 Koupelna 4,81 m2

 WC 1,22 m2

 Komora 1,23 m2

 Sklep SC21P16 3,24 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/424 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5386 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/425 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 51,61 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 4,38 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 20,18 m2

 Lo nice 13,85 m2

 Chodba 7,19 m2

 Koupelna 4,08 m2

 WC 1,69 m2

 Komora 2,49 m2

 Sklep SC22P34 2,13 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/425 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5161 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/426 je byt 2+kk umíst ný v 4. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 70,14 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 4,38 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 37,63 m2

 Lo nice 16,19 m2

 Chodba 8,28 m2

 Koupelna 4,49 m2

 WC 1,21 m2

 Sklep SC11P05 2,34 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 20 ks
 zásuvka televizní antény 3 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/426 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7014 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/501 je byt 1+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 39,22 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,19 m2

 Chodba 4,84 m2

 Koupelna 4,46 m2

 WC 1,21 m2

 Komora 2,23 m2

 Sklep SC12P36 2,29 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 4 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 9 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 1 ks
 telefonní zásuvka 1 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/501 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 3922 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/502 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,94 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,55 m2

 Lo nice 12,71 m2

 Chodba 3,85 m2

 Koupelna+WC 4,82 m2

 Komora 1,59 m2

 Sklep SC12P37 3,42 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/502 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4594 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/503 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 46,96 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,54 m2

 Lo nice 12,72 m2

 Chodba 3,81 m2

 Koupelna+WC 4,80 m2

 Komora 1,61 m2

 Sklep SC12P07 4,48 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 13 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/503 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4696 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/504 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 51,28 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 22,53 m2

 Lo nice 13,14 m2

 Chodba 5,48 m2

 Koupelna 4,73 m2

 WC 1,52 m2

 Komora 1,52 m2

 Sklep SC21P09 2,36 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/504 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5128 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/505 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,99 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,91 m2

 Lo nice 12,34 m2

 Chodba 7,15 m2

 Koupelna 4,79 m2

 WC 1,25 m2

 Komora 1,22 m2

 Sklep SC21P10 2,33 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/505 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5299 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/506 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,77 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,11 m2

 Lo nice 12,72 m2

 Chodba 5,51 m2

 Koupelna 4,56 m2

 WC 1,32 m2

 Komora 1,46 m2

 Sklep SC21P11 2,09 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/506 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5277 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/507 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,63 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,85 m2

 Lo nice 12,65 m2

 Chodba 5,51 m2

 Koupelna 4,53 m2

 WC 1,32 m2

 Komora 1,62 m2

 Sklep SC21P12 2,15 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/507 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5263 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/508 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,29 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,15 m2

 Lo nice 12,73 m2

 Chodba 5,51 m2

 Koupelna 4,56 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,61 m2

 Sklep SC21P17 2,25 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/508 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5329 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/509 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,80 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,94 m2

 Lo nice 12,71 m2

 Chodba 5,49 m2

 Koupelna 4,53 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,49 m2

 Sklep SC21P18 2,16 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/509 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5280 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/510 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,26 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,09 m2

 Lo nice 12,73 m2

 Chodba 5,50 m2

 Koupelna 4,55 m2

 WC 1,49 m2

 Komora 1,61 m2

 Sklep SC21P19 2,29 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/510 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5326 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/511 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,32 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,63 m2

 Lo nice 11,92 m2

 Chodba 5,04 m2

 Koupelna+WC 4,38 m2

 Komora 2,05 m2

 Sklep SC21P24 2,30 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 14 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/511 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4532 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/512 je byt 3+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 73,49 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,65 m2

 Lo nice 13,63 m2

 Lo nice 12,05 m2

 Chodba 12,54 m2

 Koupelna 4,32 m2

 WC 1,16 m2

 Komora 1,80 m2

 Spí 0,98 m2

 Sklep SC21P27 2,36 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/512 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7349 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/513 je byt 3+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 69,18 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,25 m2

 Lo nice 12,51 m2

 Lo nice 13,60 m2

 Chodba 10,31 m2

 Koupelna 4,56 m2

 WC 1,09 m2

 Komora 1,67 m2

 Sklep SC21P29 2,19 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka  2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/513 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 6918 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/514 je byt 3+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 73,36 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 22,25 m2

 Lo nice 12,42 m2

 Lo nice 16,22 m2

 Chodba 8,16 m2

 Koupelna 4,47 m2

 WC 1,23 m2

 Komora 1,14 m2

 Spí 1,06 m2

 Sklep SC21P31 6,41 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 17 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/514 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7336 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/515 je byt 1+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 39,08 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,95 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,07 m2

 Chodba 4,79 m2

 Koupelna 4,44 m2

 WC 1,21 m2

 Komora 2,21 m2

 Sklep SC22P35 2,36 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 4 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 13 ks
 zásuvka televizní antény 1 ks
 telefonní zásuvka 1 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/515 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 3908 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/516 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,08 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,70 m2

Lo nice 12,70 m2

 Chodba 3,86 m2

 Koupelna+WC 4,81 m2

 Komora 1,61 m2

 Sklep SC22P37 2,40 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/516 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4508 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/517 je byt 3+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 68,41 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 3,95 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 21,49 m2

 Lo nice 12,28 m2

 Lo nice 13,72 m2

 Chodba 9,94 m2

 Koupelna 4,56 m2

 WC 1,08 m2

 Komora 1,61 m2

 Spí 1,34 m2

 Sklep SC22P38 2,39 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 23 ks
 zásuvka televizní antény 3 ks
 telefonní zásuvka 3 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/517 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 6841 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/518 je byt 3+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 74,01 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,03 m2

 Lo nice 13,13 m2

 Lo nice 12,06 m2

 Chodba 12,89 m2

 Koupelna 4,43 m2

 WC 1,17 m2

 Komora 1,55 m2

 Spí 0,84 m2

 Sklep SC21P30 2,91 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 23 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/518 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7401 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/519 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 45,45 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 19,82 m2

 Lo nice 12,02 m2

 Chodba 4,45 m2

 Koupelna+WC 4,68 m2

 Komora 2,23 m2

 Sklep SC21P15 2,25 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 3 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 1 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/519 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 4545 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/520 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,43 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,18 m2

 Lo nice 12,66 m2

 Chodba 5,55 m2

 Koupelna 4,54 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,64 m2

 Sklep SC22P39 2,38 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/520 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5343 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.



127

Jednotka  705/521 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,15 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,11 m2

 Lo nice 12,66 m2

 Chodba 5,53 m2

 Koupelna 4,55 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,47 m2

 Sklep SC22P40 2,35 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/521 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5315 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/522 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,26 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,16 m2

 Lo nice 12,67 m2

 Chodba 5,57 m2

 Koupelna 4,54 m2

 WC 1,48 m2

 Komora 1,49 m2

 Sklep SC22P41 2,35 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/522 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5326 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/523 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 53,40 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,19 m2

 Lo nice 12,69 m2

 Chodba 5,51 m2

 Koupelna 4,53 m2

 WC 1,47 m2

 Komora 1,62 m2

 Sklep SC22P42 2,39 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/523 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5340 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/524 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 52,97 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,94 m2

 Lo nice 12,25 m2

 Chodba 7,17 m2

 Koupelna 4,79 m2

 WC 1,21 m2

 Komora 1,25 m2

 Sklep SC21P25 2,36 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/524 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5297 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/525 je byt 2+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 51,87 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 20,32 m2

 Lo nice 13,73 m2

 Chodba 7,21 m2

 Koupelna 4,09 m2

 WC 1,65 m2

 Komora 2,48 m2

 Sklep SC22P43 2,39 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 17 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/525 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5187 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/526 je byt 3+kk umíst ný v 5. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 69,64 m2 a
balkon, který se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 5,04 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,86 m2

 Lo nice 12,35 m2

 Lo nice 16,26 m2

 Chodba 8,11 m2

 Koupelna 4,47 m2

 WC 1,21 m2

 Sklep SC21P26 2,38 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 4 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 26 ks
 zásuvka televizní antény 5 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/526 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 6964 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.
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Jednotka  705/601 je byt 3+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 71,55 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 6,71 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 22,34 m2

 Lo nice 11,80 m2

 Lo nice 12,04 m2

 Chodba 12,26 m2

 Koupelna 5,63 m2

 WC 1,07 m2

 Komora 1,42 m2

atna 1,40 m2

 Spí 1,43 m2

 Sklep SC11P02 2,16 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 8 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 3 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 19 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/601 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7155 / 1069520 na spole ných ástech
budovy.



134

Jednotka  705/602 je byt 4+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 86,32 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 11,29 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,61 m2

 Lo nice 14,92 m2

 Lo nice 12,03 m2

 Lo nice  9,88 m2

 Chodba 11,92 m2

 Koupelna 5,67 m2

 WC 1,45 m2

 Komora 2,05 m2

atna 1,06 m2

 Sklep SC22P01 2,73 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 2 ks
 mísící baterie  umyvadlová 2 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla  6 ks
 sv telný vývod 8 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 24 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/602 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 8632 / 1069520 na spole ných ástech budovy.



135

Jednotka  705/603 je byt 4+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 85,49 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 17,65 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,64 m2

 Lo nice 11,89 m2

 Lo nice 12,11 m2

 Lo nice  9,58 m2

 Chodba 12,35 m2

 Koupelna 6,14 m2

 WC 1,21 m2

 Komora 2,12 m2

 Spí 1,73 m2

 Sklep SC22P02 2,72 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 2 ks
 mísící baterie  umyvadlová 2 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 8 ks
 topné t leso 6 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 25 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/603 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 8549 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/604 je byt 4+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 84,88 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 18,58 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 26,42 m2

 Lo nice 11,78 m2

 Lo nice 11,80 m2

 Lo nice  9,27 m2

 Chodba 12,10 m2

 Koupelna 5,78 m2

 WC 1,28 m2

 Komora 1,99 m2

 Spí 1,76 m2

 Sklep SC22P03 2,70 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 2 ks
 mísící baterie  umyvadlová 2 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 8 ks
 topné t leso 6 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 25 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/604 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 8488 / 1069520 na spole ných ástech budovy.



137

Jednotka  705/605 je byt 4+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 85,10 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 18,28 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 25,91 m2

 Lo nice 11,73 m2

 Lo nice 11,90 m2

 Lo nice  9,64 m2

 Chodba 12,13 m2

 Koupelna 5,87 m2

 WC 1,27 m2

 Komora 1,99 m2

 Spí 1,93 m2

 Sklep SC22P04 2,73 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 2 ks
 mísící baterie  umyvadlová 2 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 8 ks
 topné t leso 6 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 24 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/605 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 8510 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/606 je byt 4+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 82,96 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 20,42 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,70 m2

 Lo nice 11,78 m2

 Lo nice 11,91 m2

 Lo nice  10,06 m2

 Chodba 11,32 m2

 Koupelna 6,66 m2

 WC 1,46 m2

 Komora 1,46 m2

atna 1,91 m2

 Sklep SC22P05 2,70 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 2 ks
 mísící baterie  umyvadlová 2 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 8 ks
 topné t leso 6 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 27ks
 dvojzásuvky 1 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/606 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 8296 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/607 je byt 4+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 70,41 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 10,84 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 26,59 m2

 Lo nice 12,80 m2

 Lo nice 11,82 m2

 Chodba  8,14 m2

 Koupelna 4,77 m2

 WC 1,06 m2

 Komora 1,60 m2

 Sklep SC12P14 3,63 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 22 ks
 dvojzásuvky 1 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/607 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7041 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/608 je byt 2+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 59,49 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 10,30 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 26,25 m2

 Lo nice 12,99 m2

 Chodba  7,74 m2

 Koupelna 4,50 m2

 WC 1,23 m2

 Komora 1,19 m2

 Spí 1,15 m2

 Sklep SC22P07 4,44 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. 0sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 15 ks
 dvojzásuvky 2 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/608 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5949 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/609 je byt 3+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 72,02 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 6,73 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 22,53 m2

 Lo nice 11,89 m2

 Lo nice 12,01 m2

 Chodba 12,02 m2

 Koupelna 5,49 m2

 WC 1,08 m2

 Komora 1,76 m2

atna 1,44 m2

 Spí 1,42 m2

 Sklep SC22P44 2,38 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 8 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 24 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/609 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 7202 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/610 je byt 3+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 68,78 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 10,84 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 26,64 m2

 Lo nice 12,85 m2

 Lo nice 11,65 m2

 Chodba  7,96 m2

 Koupelna 4,69 m2

 WC 1,08 m2

 Komora 1,55 m2

 Sklep SC21P08 2,36 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 5 ks
 sv telný vývod 6 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 24 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/610 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 6878 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/611 je byt 4+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 83,25 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 20,45 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 23,82 m2

 Lo nice 11,82 m2

 Lo nice 11,89 m2

 Lo nice  10,07 m2

 Chodba 11,16 m2

 Koupelna 6,87 m2

 WC 1,45 m2

 Komora 1,45 m2

atna 1,99 m2

 Sklep SC22P06 2,73 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 2 ks
 mísící baterie  umyvadlová 2 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 8 ks
 topné t leso 6 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 29 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/611 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 8325 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/612 je byt 4+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 84,65 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 18,28 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 26,01 m2

 Lo nice 11,81 m2

 Lo nice 11,86 m2

 Lo nice  9,60 m2

 Chodba 12,20 m2

 Koupelna 5,82 m2

 WC 1,31 m2

 Komora 1,99 m2

 Spí 2,11 m2

 Sklep SC22P32 1,94 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 2 ks
 mísící baterie  umyvadlová 2 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 8 ks
 topné t leso 6 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 28 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/612 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 8465 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/613 je byt 4+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 84,29 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 18,28 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 26,40 m2

 Lo nice 11,68 m2

 Lo nice 11,80 m2

 Lo nice  9,42 m2

 Chodba 12,10 m2

 Koupelna 5,83 m2

 WC 1,32 m2

 Komora 1,99 m2

 Spí 2,00 m2

 Sklep SC22P31 1,75 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 2 ks
 mísící baterie  umyvadlová 2 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 8 ks
 topné t leso 6 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 28 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/613 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 8429 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/614 je byt 4+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 84,39 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 14,00 m2 a 6,69 m2

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 24,60 m2

 Lo nice 11,71 m2

 Lo nice 12,96 m2

 Lo nice  9,91 m2

 Chodba 10,65 m2

 Koupelna 5,95 m2

 WC 1,26 m2

 Komora 2,13 m2

atna 1,70 m2

 Spí 1,90 m2

 Sklep SC22P30 1,62 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 2 ks
 mísící baterie  umyvadlová 2 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 7 ks
 sv telný vývod 8 ks
 topné t leso 5 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 29 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami  odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/614 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 8439 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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Jednotka  705/615 je byt 2+kk umíst ný v 6. nadzemním podla í domu o celkové vým e s p íslu enstvím 57,97 m2 a
terasa, která se do celkové podlahové plochy nezapo ítává 10,30 m2.

1.) Jednotka se skládá z:
 Obývací pokoj+kuchy ský kout 26,64 m2

 Lo nice 13,15 m2

 Chodba  7,77 m2

 Koupelna 4,48 m2

 WC 1,25 m2

 Komora 1,19 m2

 Spí 1,15 m2

 Sklep SC22P45 2,34 m2

2.) Jednotka je vybavena:
 vana 1 ks
 WC mísa se splachova em a rohovým ventilkem 1 ks
 Umyvadlo 1 ks
 mísící baterie  umyvadlová 1 ks
  mísící baterie  vanová 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení pra ky v koupeln 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení my ky v kuchyni 1 ks
 výtokový ventil pro p ipojení d ezové baterie 1 ks
 vývod 400 V pro el. sporák 1 ks
 vývod pro digesto 1 ks
 svítidla 6 ks
 sv telný vývod 5 ks
 topné t leso 4 ks
 ventil VZT 2 ks
 zásuvky 18 ks
 zásuvka televizní antény 2 ks
 telefonní zásuvka 2 ks
 domácí  telefon 1 ks
 domácí jisti e v . zvonku 1 ks
 listovní schránka ve vestibulu domu 1 ks
 bytový rozvad  s el. jisti i 1 ks

3.) Jednotka je ohrani ena:
 -vstupními dve mi do bytové jednotky
 -m i tepelné energie, teplé a studené vody (m e nejsou vlastnictvím vlastníka jednotky), odbo kami odpadního
potrubí, elektrickými bytovými jisti i, vývodem televizního signálu, telefonní zásuvkou
 -obvodovými st nami

4.) K vlastnictví jednotky pat í:
 -ve keré její vnit ní instalace (potrubní rozvody vody, úst edního topení, elektroinstalace,odpady apod.)

 krom  stoupacích vedení v etn  uzavíracích ventil .
 -podlahové krytiny dle standardu
 -vnit ní nenosné p ky v etn  výplní otvor
 -vstupní dve e v etn  zárubn
 -vnit ní strana vn ích oken a balkónových dve í
 -vnit ní el. rozvody a k nim p ipojené instala ní p edm ty (sv tla, zá ivky, zásuvky) od el. jisti

K vlastnictví jednotky 705/615 dále pat í spoluvlastnický podíl o velikosti 5797 / 1069520 na spole ných ástech budovy.
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III.
Ur ení spole ných ástí budovy

Spole nými ástmi budovy jsou :

a) základy v etn  izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní st ny, pr elí,
b) st echa,
c) hlavní svislé a vodorovné konstrukce,
d) vchody,
e) schodi , okna a dve e p ímo p ístupné ze spole ných ástí,
f) chodby,
g) rozvody teplé a studené vody, kanalizace, elekt iny, páte ní rozvody ÚT, domovní elektroinstalace, rozvody

telekomunikací,
h) rozvody odsávání a v trání v etn  ventilátor ,
i) spole né technické za ízení, mimo za ízení slou ící k zaji ní dodávky tepla a oh evu teplé vody, umíst né

mimo p evád né jednotky,
j) úklidová místnost, místnost pro kola a ko árky, su árna
k) výtah v etn  stroje a výtahové achty,
l) fasády
m) prostory vým níkové stanice
n) instala ní achty

1.  V echny tyto spole né ásti budovy mají, z titulu svého spoluvlastnického práva, spoluvlastníci právo u ívat
a povinnost podílet se na jejich opravách a údr  s omezením z práv u ívání a v cného b emene dle l. VI odst. 1
tohoto Prohlá ení

2.  V  budov  nejsou vymezeny spole né ásti jen vlastník m n kterých jednotek.

IV.
Stanovení spoluvlastnických podíl  na spole ných ástech budovy

Spoluvlastnické podíly vlastník  jednotek na spole ných ástech domu se ídí vzájemným pom rem podlahové plochy
jednotek k celkové plo e v ech jednotek v dom . Spoluvlastnické podíly vlastník  gará ových stání na nebytové jednotce
100- hromadná gará  se ídí vzájemným pom rem podlahové plochy stání (pom rné) k celkové plo e nebytové jednotky .

Spoluvlastnické podíly na spole ných ástech domu se stanovují takto:

Jednotka  velikostní  plocha
jednotky m2

spoluvlastnický podíl vlastník

popis / íslo kategorie u itná
705 / 100 hromadná gará 1274,05 127405 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.

z toho: gar. stání .1 37,07 3707 / 1069520
gar. stání .2 25,03 2503 / 1069520
gar. stání .3 45,29 4529 / 1069520
gar. stání .4 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .5 34,11 3411 / 1069520
gar. stání .6 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .7 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .8 34,11 3411 / 1069520
gar. stání .9 34,11 3411 / 1069520

gar. stání .10 22,62 2262 / 1069520
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gar. stání .11 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .12 22,95 2295 / 1069520
gar. stání .13 33,26 3326 / 1069520
gar. stání .14 22,61 2261 / 1069520
gar. stání .15 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .16 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .17 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .18 23,25 2325 / 1069520
gar. stání .19 23,25 2325 / 1069520
gar. stání .20 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .21 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .22 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .23 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .24 35,66 3566 / 1069520
gar. stání .25 33,27 3327 / 1069520
gar. stání .26 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .27 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .28 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .29 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .30 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .31 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .32 25,96 2596 / 1069520
gar. stání .33 29,72 2972 / 1069520
gar. stání .34 22,94 2294 / 1069520
gar. stání .35 22,78 2278 / 1069520
gar. stání .36 22,78 2278 / 1069520
gar. stání .37 33,20 3320 / 1069520
gar. stání .38 31,48 3148 / 1069520
gar. stání .39 22,80 2280 / 1069520
gar. stání .40 22,94 2294 / 1069520
gar. stání .41 22,94 2294 / 1069520
gar. stání .42 23,53 2353 / 1069520
gar. stání .43 23,53 2353 / 1069520
gar. stání .44 22,94 2294 / 1069520
gar. stání .45 22,94 2294 / 1069520
gar. stání .46 22,78 2278 / 1069520
gar. stání .47 22,78 2278 / 1069520
gar. stání .48 33,20 3320 / 1069520
gar. stání .49 31,30 3130 / 1069520

705 / 101 2+KK 46,09 4609 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 102 2+KK 46,29 4629 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 103 2+KK 52,85 5285 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 104 2+KK 53,31 5331 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 105 2+KK 53,26 5326 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 106 2+KK 53,34 5334 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 107 2+KK 53,30 5330 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 108 2+KK 54,26 5426 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 109 2+KK 53,14 5314 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 110 2+KK 49,39 4939 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 111 2+KK 57,35 5735 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 112 3+KK 78,91 7891 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 113 3+KK 69,88 6988 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 114 2+KK 45,75 4575 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
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705 / 115 3+KK 68,89 6889 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 116 3+KK 73,87 7387 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 117 2+KK 45,04 4504 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 118 2+KK 53,41 5341 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 119 2+KK 53,16 5316 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 120 2+KK 53,39 5339 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 121 2+KK 52,82 5282 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 122 2+KK 52,92 5292 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 123 2+KK 53,09 5309 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 124 3+KK 72,13 7213 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 200 hromadná gará 1215,54 121554 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.

z toho: gar. stání .1 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .2 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .3 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .4 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .5 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .6 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .7 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .8 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .9 21,40 2140 / 1069520

gar. stání .10 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .11 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .12 21,96 2196 / 1069520
gar. stání .13 21,16 2116 / 1069520
gar. stání .14 21,32 2132 / 1069520
gar. stání .15 22,39 2239 / 1069520
gar. stání .16 22,39 2239 / 1069520
gar. stání .17 21,32 2132 / 1069520
gar. stání .18 21,16 2116 / 1069520
gar. stání .19 21,96 2196 / 1069520
gar. stání .20 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .21 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .22 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .23 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .24 21,96 2196 / 1069520
gar. stání .25 21,16 2116 / 1069520
gar. stání .26 21,16 2116 / 1069520
gar. stání .27 21,96 2196 / 1069520
gar. stání .28 22,03 2203 / 1069520
gar. stání .29 22,61 2261 / 1069520
gar. stání .30 28,10 2810 / 1069520
gar. stání .31 21,69 2169 / 1069520
gar. stání .32 21,54 2154 / 1069520
gar. stání .33 21,54 2154 / 1069520
gar. stání .34 31,39 3139 / 1069520
gar. stání .35 29,76 2976 / 1069520
gar. stání .36 22,12 2212 / 1069520
gar. stání .37 21,13 2113 / 1069520
gar. stání .38 21,29 2129 / 1069520
gar. stání .39 22,64 2264 / 1069520
gar. stání .40 22,64 2264 / 1069520
gar. stání .41 21,29 2129 / 1069520
gar. stání .42 21,13 2113 / 1069520
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gar. stání .43 22,12 2212 / 1069520
gar. stání .44 21,54 2154 / 1069520
gar. stání .45 31,38 3138 / 1069520
gar. stání .46 32,64 3264 / 1069520
gar. stání .47 22,27 2227 / 1069520
gar. stání .48 33,55 3355 / 1069520
gar. stání .49 22,11 2211 / 1069520
gar. stání .50 22,11 2211 / 1069520

705 / 201 1+KK 40,41 4041 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 202 2+KK 46,50 4650 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 203 2+KK 47,61 4761 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 204 2+KK 52,26 5226 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 205 2+KK 52,79 5279 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 206 2+KK 53,03 5303 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 207 2+KK 53,14 5314 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 208 2+KK 53,34 5334 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 209 2+KK 52,98 5298 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 210 2+KK 53,55 5355 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 211 2+KK 46,72 4672 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 212 3+KK 73,40 7340 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 213 3+KK 70,42 7042 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 214 3+KK 70,45 7045 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 215 1+KK 39,35 3935 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 216 2+KK 45,45 4545 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 217 3+KK 67,93 6793 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 218 3+KK 74,81 7481 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 219 2+KK 46,36 4636 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 220 2+KK 53,05 5305 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 221 2+KK 53,09 5309 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 222 2+KK 53,27 5327 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 223 2+KK 53,22 5322 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 224 2+KK 53,15 5315 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 225 2+KK 53,11 5311 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 226 3+KK 71,10 7110 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 301 1+KK 40,05 4005 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 302 2+KK 46,83 4683 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 303 2+KK 47,18 4718 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 304 2+KK 53,55 5355 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 305 2+KK 52,93 5293 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 306 2+KK 52,99 5299 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 307 2+KK 52,96 5296 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 308 2+KK 53,40 5340 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 309 2+KK 53,12 5312 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 310 2+KK 53,48 5348 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 311 2+KK 45,37 4537 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 312 3+KK 72,89 7289 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 313 3+KK 70,40 7040 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 314 3+KK 70,39 7039 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 315 1+KK 38,97 3897 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 316 2+KK 44,89 4489 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 317 3+KK 68,19 6819 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 318 3+KK 78,34 7834 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 319 2+KK 45,35 4535 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.



152

705 / 320 2+KK 53,07 5307 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 321 2+KK 53,11 5311 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 322 2+KK 53,04 5304 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 323 2+KK 53,42 5342 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 324 2+KK 52,80 5280 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 325 2+KK 54,01 5401 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 326 3+KK 70,77 7077 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 401 1+KK 39,24 3924 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 402 2+KK 45,34 4534 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 403 2+KK 45,73 4573 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 404 2+KK 50,56 5056 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 405 2+KK 52,52 5252 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 406 2+KK 52,56 5256 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 407 2+KK 53,15 5315 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 408 2+KK 53,09 5309 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 409 2+KK 52,86 5286 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 410 2+KK 53,05 5305 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 411 2+KK 45,48 4548 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 412 3+KK 73,74 7374 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 413 3+KK 69,41 6941 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 414 3+KK 69,02 6902 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 415 1+KK 39,21 3921 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 416 2+KK 44,97 4497 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 417 3+KK 67,89 6789 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 418 3+KK 73,69 7369 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 419 2+KK 45,30 4530 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 420 2+KK 53,67 5367 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 421 2+KK 52,55 5255 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 422 2+KK 52,81 5281 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 423 2+KK 52,54 5254 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 424 2+KK 53,86 5386 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 425 2+KK 51,61 5161 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 426 3+KK 70,14 7014 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 501 1+KK 39,22 3922 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 502 2+KK 45,94 4594 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 503 2+KK 46,96 4696 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 504 2+KK 51,28 5128 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 505 2+KK 52,99 5299 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 506 2+KK 52,77 5277 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 507 2+KK 52,63 5263 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 508 2+KK 53,29 5329 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 509 2+KK 52,8 5280 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 510 2+KK 53,26 5326 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 511 2+KK 45,32 4532 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 512 3+KK 73,49 7349 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 513 3+KK 69,18 6918 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 514 3+KK 73,36 7336 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 515 1+KK 39,08 3908 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 516 2+KK 45,08 4508 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 517 3+KK 68,41 6841 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 518 3+KK 74,01 7401 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 519 2+KK 45,45 4545 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 520 2+KK 53,43 5343 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
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705 / 521 2+KK 53,15 5315 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 522 2+KK 53,26 5326 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 523 2+KK 53,40 5340 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 524 2+KK 52,97 5297 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 525 2+KK 51,87 5187 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 526 3+KK 69,64 6964 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 601 3+KK 71,55 7155 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 602 4+KK 86,32 8632 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 603 4+KK 85,49 8549 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 604 4+KK 84,88 8488 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 605 4+KK 85,10 8510 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 606 4+KK 82,96 8296 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 607 3+KK 70,41 7041 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 608 2+KK 59,49 5949 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 609 3+KK 72,02 7202 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 610 3+KK 68,78 6878 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 611 4+KK 83,25 8325 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 612 4+KK 84,65 8465 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 613 4+KK 84,29 8429 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 614 4+KK 84,39 8439 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 615 2+KK 57,97 5797 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.

 /
celkem 10695,20 1069520 / 1069520

SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY VLASTNÍK  NA NEBYTOVÉ JEDNOTCE 705/100 – spole ná gará
umíst ní gará ového stání íslo stání Pom rná plocha

gará ového stání
m2

Spoluvlastnický podíl na
nebytové jednotce

705/100

vlastník

2.podzemní podla í gar. stání .1 37,07 3707 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .2 25,03 2503 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .3 45,29 4529 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .4 22,62 2262 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .5 34,11 3411 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .6 22,62 2262 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .7 22,62 2262 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .8 34,11 3411 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .9 34,11 3411 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .10 22,62 2262 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .11 22,62 2262 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .12 22,95 2295 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .13 33,26 3326 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .14 22,61 2261 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .15 22,62 2262 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .16 22,96 2296 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .17 22,96 2296 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .18 23,25 2325 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .19 23,25 2325 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .20 22,96 2296 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .21 22,96 2296 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .22 22,96 2296 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
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2.podzemní podla í gar. stání .23 22,62 2262 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .24 35,66 3566 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .25 33,27 3327 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .26 22,62 2262 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .27 22,62 2262 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .28 22,96 2296 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .29 22,96 2296 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .30 22,62 2262 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .31 22,62 2262 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .32 25,96 2596 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .33 29,72 2972 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .34 22,94 2294 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .35 22,78 2278 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .36 22,78 2278 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .37 33,20 3320 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .38 31,48 3148 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .39 22,80 2280 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .40 22,94 2294 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .41 22,94 2294 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .42 23,53 2353 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .43 23,53 2353 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .44 22,94 2294 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .45 22,94 2294 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .46 22,78 2278 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .47 22,78 2278 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .48 33,20 3320 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.
2.podzemní podla í gar. stání .49 31,30 3130 / 127405 Skanska Program Start, s.r.o.

Celkem 1274,05 127405 / 127405

SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY VLASTNÍK  NA NEBYTOVÉ JEDNOTCE 705/200 – spole ná gará
umíst ní gará ového stání íslo stání Pom rná plocha

gará ového stání
m2

Spoluvlastnický podíl na
nebytové jednotce

705/200

vlastník

1.podzemní podla í gar. stání .1 21,40 2140 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .2 21,40 2140 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .3 32,26 3226 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .4 21,40 2140 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .5 32,26 3226 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .6 21,40 2140 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .7 32,26 3226 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .8 32,26 3226 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .9 21,40 2140 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .10 32,26 3226 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .11 21,40 2140 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .12 21,96 2196 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .13 21,16 2116 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .14 21,32 2132 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .15 22,39 2239 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .16 22,39 2239 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .17 21,32 2132 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .18 21,16 2116 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
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1.podzemní podla í gar. stání .19 21,96 2196 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .20 21,40 2140 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .21 32,26 3226 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .22 32,26 3226 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .23 21,40 2140 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .24 21,96 2196 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .25 21,16 2116 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .26 21,16 2116 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .27 21,96 2196 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .28 22,03 2203 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .29 22,61 2261 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .30 28,10 2810 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .31 21,69 2169 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .32 21,54 2154 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .33 21,54 2154 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .34 31,39 3139 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .35 29,76 2976 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .36 22,12 2212 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .37 21,13 2113 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .38 21,29 2129 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .39 22,64 2264 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .40 22,64 2264 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .41 21,29 2129 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .42 21,13 2113 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .43 22,12 2212 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .44 21,54 2154 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .45 31,38 3138 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .46 32,64 3265 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .47 22,27 2227 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .48 33,55 3355 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .49 22,11 2211 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.
1.podzemní podla í gar. stání .50 22,11 2211 / 121554 Skanska Program Start, s.r.o.

Celkem 1215,54 121554 / 121554

V.

Ozna ení pozemku zastav ného, pozemk  v cn  p íslu ných a ur ení práv k nim.

1. Budova dle l. I. odst. 1 tohoto Prohlá ení a v echny citované pozemky v tomto lánku jsou zapsány v katastru
nemovitostí, vedeném Katastrálním ú adem pro hlavní m sto Prahu se sídlem v Praze, katastrální pracovi  Praha, obec
Praha , katastrální území Let any.
2. Pozemek parc. . 600/153, který  je Domem C zastav n a pozemky  parc. . 600/280, parc. . 600/282, parc. .
600/284, parc. . 600/265, parc. . 600/264, parc. . 600/263, parc. . 600/266, parc. . 600/267, parc. . 600/269, parc. .
600/270, parc. . 600/275,  parc. . 600/273, parc. . 600/276, parc. . 600/320, parc. . 600/262, parc. . 600/260, tj.
pozemky v cn  p íslu ející,  jsou ve výlu ném vlastnictví vlastníka Domu C..
3. Vlastnické právo k ideálním spoluvlastnickým podíl m k citovaným pozemk m p edchozího odstavce p evede
vlastník bytového domu na vlastníky jednotek v kupní smlouv  sou asn  s p evodem vlastnického práva k jednotkám.
Velikost podílu ke ka dému pozemku bude odpovídat velikosti spoluvlastnického podílu na spole ných ástech  Domu C,

íslu ejícímu k p evád né jednotce, stanovují se tedy takto:

Jednotka  velikostní  plocha
jednotky m2

Spoluvlastnický podíl vlastník

popis / íslo kategorie u itná
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705 / 100 hromadná gará 1274,05 127405 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
z toho: gar. stání .1 37,07 3707 / 1069520

gar. stání .2 25,03 2503 / 1069520
gar. stání .3 45,29 4529 / 1069520
gar. stání .4 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .5 34,11 3411 / 1069520
gar. stání .6 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .7 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .8 34,11 3411 / 1069520
gar. stání .9 34,11 3411 / 1069520

gar. stání .10 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .11 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .12 22,95 2295 / 1069520
gar. stání .13 33,26 3326 / 1069520
gar. stání .14 22,61 2261 / 1069520
gar. stání .15 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .16 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .17 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .18 23,25 2325 / 1069520
gar. stání .19 23,25 2325 / 1069520
gar. stání .20 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .21 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .22 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .23 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .24 35,66 3566 / 1069520
gar. stání .25 33,27 3327 / 1069520
gar. stání .26 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .27 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .28 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .29 22,96 2296 / 1069520
gar. stání .30 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .31 22,62 2262 / 1069520
gar. stání .32 25,96 2596 / 1069520
gar. stání .33 29,72 2972 / 1069520
gar. stání .34 22,94 2294 / 1069520
gar. stání .35 22,78 2278 / 1069520
gar. stání .36 22,78 2278 / 1069520
gar. stání .37 33,20 3320 / 1069520
gar. stání .38 31,48 3148 / 1069520
gar. stání .39 22,80 2280 / 1069520
gar. stání .40 22,94 2294 / 1069520
gar. stání .41 22,94 2294 / 1069520
gar. stání .42 23,53 2353 / 1069520
gar. stání .43 23,53 2353 / 1069520
gar. stání .44 22,94 2294 / 1069520
gar. stání .45 22,94 2294 / 1069520
gar. stání .46 22,78 2278 / 1069520
gar. stání .47 22,78 2278 / 1069520
gar. stání .48 33,20 3320 / 1069520
gar. stání .49 31,30 3130 / 1069520

705 / 101 2+KK 46,09 4609 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 102 2+KK 46,29 4629 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 103 2+KK 52,85 5285 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
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705 / 104 2+KK 53,31 5331 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 105 2+KK 53,26 5326 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 106 2+KK 53,34 5334 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 107 2+KK 53,30 5330 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 108 2+KK 54,26 5426 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 109 2+KK 53,14 5314 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 110 2+KK 49,39 4939 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 111 2+KK 57,35 5735 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 112 3+KK 78,91 7891 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 113 3+KK 69,88 6988 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 114 2+KK 45,75 4575 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 115 3+KK 68,89 6889 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 116 3+KK 73,87 7387 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 117 2+KK 45,04 4504 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 118 2+KK 53,41 5341 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 119 2+KK 53,16 5316 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 120 2+KK 53,39 5339 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 121 2+KK 52,82 5282 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 122 2+KK 52,92 5292 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 123 2+KK 53,09 5309 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 124 3+KK 72,13 7213 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 200 hromadná gará 1215,54 121554 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.

z toho: gar. stání .1 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .2 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .3 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .4 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .5 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .6 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .7 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .8 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .9 21,40 2140 / 1069520

gar. stání .10 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .11 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .12 21,96 2196 / 1069520
gar. stání .13 21,16 2116 / 1069520
gar. stání .14 21,32 2132 / 1069520
gar. stání .15 22,39 2239 / 1069520
gar. stání .16 22,39 2239 / 1069520
gar. stání .17 21,32 2132 / 1069520
gar. stání .18 21,16 2116 / 1069520
gar. stání .19 21,96 2196 / 1069520
gar. stání .20 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .21 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .22 32,26 3226 / 1069520
gar. stání .23 21,40 2140 / 1069520
gar. stání .24 21,96 2196 / 1069520
gar. stání .25 21,16 2116 / 1069520
gar. stání .26 21,16 2116 / 1069520
gar. stání .27 21,96 2196 / 1069520
gar. stání .28 22,03 2203 / 1069520
gar. stání .29 22,61 2261 / 1069520
gar. stání .30 28,10 2810 / 1069520
gar. stání .31 21,69 2169 / 1069520
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gar. stání .32 21,54 2154 / 1069520
gar. stání .33 21,54 2154 / 1069520
gar. stání .34 31,39 3139 / 1069520
gar. stání .35 29,76 2976 / 1069520
gar. stání .36 22,12 2212 / 1069520
gar. stání .37 21,13 2113 / 1069520
gar. stání .38 21,29 2129 / 1069520
gar. stání .39 22,64 2264 / 1069520
gar. stání .40 22,64 2264 / 1069520
gar. stání .41 21,29 2129 / 1069520
gar. stání .42 21,13 2113 / 1069520
gar. stání .43 22,12 2212 / 1069520
gar. stání .44 21,54 2154 / 1069520
gar. stání .45 31,38 3138 / 1069520
gar. stání .46 32,64 3264 / 1069520
gar. stání .47 22,27 2227 / 1069520
gar. stání .48 33,55 3355 / 1069520
gar. stání .49 22,11 2211 / 1069520
gar. stání .50 22,11 2211 / 1069520

705 / 201 1+KK 40,41 4041 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 202 2+KK 46,50 4650 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 203 2+KK 47,61 4761 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 204 2+KK 52,26 5226 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 205 2+KK 52,79 5279 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 206 2+KK 53,03 5303 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 207 2+KK 53,14 5314 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 208 2+KK 53,34 5334 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 209 2+KK 52,98 5298 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 210 2+KK 53,55 5355 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 211 2+KK 46,72 4672 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 212 3+KK 73,40 7340 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 213 3+KK 70,42 7042 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 214 3+KK 70,45 7045 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 215 1+KK 39,35 3935 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 216 2+KK 45,45 4545 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 217 3+KK 67,93 6793 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 218 3+KK 74,81 7481 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 219 2+KK 46,36 4636 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 220 2+KK 53,05 5305 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 221 2+KK 53,09 5309 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 222 2+KK 53,27 5327 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 223 2+KK 53,22 5322 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 224 2+KK 53,15 5315 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 225 2+KK 53,11 5311 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 226 3+KK 71,10 7110 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 301 1+KK 40,05 4005 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 302 2+KK 46,83 4683 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 303 2+KK 47,18 4718 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 304 2+KK 53,55 5355 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 305 2+KK 52,93 5293 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 306 2+KK 52,99 5299 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 307 2+KK 52,96 5296 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 308 2+KK 53,40 5340 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
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705 / 309 2+KK 53,12 5312 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 310 2+KK 53,48 5348 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 311 2+KK 45,37 4537 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 312 3+KK 72,89 7289 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 313 3+KK 70,40 7040 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 314 3+KK 70,39 7039 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 315 1+KK 38,97 3897 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 316 2+KK 44,89 4489 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 317 3+KK 68,19 6819 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 318 3+KK 78,34 7834 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 319 2+KK 45,35 4535 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 320 2+KK 53,07 5307 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 321 2+KK 53,11 5311 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 322 2+KK 53,04 5304 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 323 2+KK 53,42 5342 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 324 2+KK 52,80 5280 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 325 2+KK 54,01 5401 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 326 3+KK 70,77 7077 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 401 1+KK 39,24 3924 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 402 2+KK 45,34 4534 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 403 2+KK 45,73 4573 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 404 2+KK 50,56 5056 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 405 2+KK 52,52 5252 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 406 2+KK 52,56 5256 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 407 2+KK 53,15 5315 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 408 2+KK 53,09 5309 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 409 2+KK 52,86 5286 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 410 2+KK 53,05 5305 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 411 2+KK 45,48 4548 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 412 3+KK 73,74 7374 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 413 3+KK 69,41 6941 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 414 3+KK 69,02 6902 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 415 1+KK 39,21 3921 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 416 2+KK 44,97 4497 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 417 3+KK 67,89 6789 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 418 3+KK 73,69 7369 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 419 2+KK 45,30 4530 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 420 2+KK 53,67 5367 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 421 2+KK 52,55 5255 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 422 2+KK 52,81 5281 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 423 2+KK 52,54 5254 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 424 2+KK 53,86 5386 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 425 2+KK 51,61 5161 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 426 3+KK 70,14 7014 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 501 1+KK 39,22 3922 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 502 2+KK 45,94 4594 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 503 2+KK 46,96 4696 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 504 2+KK 51,28 5128 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 505 2+KK 52,99 5299 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 506 2+KK 52,77 5277 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 507 2+KK 52,63 5263 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 508 2+KK 53,29 5329 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 509 2+KK 52,8 5280 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
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705 / 510 2+KK 53,26 5326 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 511 2+KK 45,32 4532 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 512 3+KK 73,49 7349 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 513 3+KK 69,18 6918 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 514 3+KK 73,36 7336 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 515 1+KK 39,08 3908 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 516 2+KK 45,08 4508 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 517 3+KK 68,41 6841 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 518 3+KK 74,01 7401 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 519 2+KK 45,45 4545 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 520 2+KK 53,43 5343 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 521 2+KK 53,15 5315 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 522 2+KK 53,26 5326 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 523 2+KK 53,40 5340 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 524 2+KK 52,97 5297 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 525 2+KK 51,87 5187 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 526 3+KK 69,64 6964 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 601 3+KK 71,55 7155 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 602 4+KK 86,32 8632 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 603 4+KK 85,49 8549 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 604 4+KK 84,88 8488 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 605 4+KK 85,10 8510 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 606 4+KK 82,96 8296 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 607 3+KK 70,41 7041 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 608 2+KK 59,49 5949 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 609 3+KK 72,02 7202 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 610 3+KK 68,78 6878 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 611 4+KK 83,25 8325 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 612 4+KK 84,65 8465 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 613 4+KK 84,29 8429 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 614 4+KK 84,39 8439 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.
705 / 615 2+KK 57,97 5797 / 1069520 Skanska Program Start, s.r.o.

 /
celkem 10695,20 1069520 / 1069520

VI.
Práva a závazky týkající se budovy, jejích spole ných  ástí a pozemk

1.Na vlastníky jednotek p ejdou zápisem vkladu vlastnického práva k jednotkám do katastru nemovitostí v echna práva a
závazky týkající se budovy, jejich spole ných ástí a pozemku, a to v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým
podíl m ke spole ným ástem domu dle l. IV. odst. 1. tohoto Prohlá ení, p íslu ejícím ke ka dé jednotce. Vlastník ka dé
jednotky je oprávn n u ívat spole né ásti budovy a nezastav nou ást pozemku tak, aby tím nebránil v u ívání vlastník m
ostatních jednotek. Z právních úkon  týkajících se spole né v ci jsou vlastníci jednotek oprávn ni a povinni v pom ru
odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podíl . Technologie pro zaji ní dodávky tepla a oh evu teplé vody,
nacházející se v dom , bude ve vlastnictví spole nosti zaji ující dodávku tepla a u itkové teplé vody. Tato spole nost, jako
oprávn ná z v cného b emene, je oprávn ná k výhradnímu u ívání místností v dom , ve kterých se nachází technologie,
nezbytná k zaji ní dodávek tepla a u itkové teplé vody.
2.Na vlastníky jednotek p echázejí práva a povinnosti vyplývající ze smluv týkajících se domu a jeho spole ných ástí,
zejména ze:

a) smluv a p ihlá ek týkajících se dodávek médií a slu eb pro budovu a její vlastníky, zejména:
aa) smlouva o uzav ení budoucí kupní smlouvy o dodávce a odb ru tepelné energie za SCZT . 0351-1775/301
z 6.10.2003  uzav ená s Pra ská Teplárenská a.s, Partyzánská 7,170 00 Praha 7, I : 45273600
ab) smlouva o zavedení a provozování ve ejné telekomunika ní sít  Karneval Media . TUL/57/04/03488/0006 ze
dne 19.10.2004  uzav ená s Karneval Media s.r.o., Vejprnická 56, 318 29 Plze , I : 61776203

        b)   smluv o  z ízení v cného b emene:
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              ba)  smlouva . TUL 57/05/03488/0020 ze dne 11.7.2005, uzav ená s PRE a.s  se sídlem Na Hroud  1492/4, 100
05 Praha 10, I  60193913  - strp ní umíst ní,provozu a u ívání  trafostanice a kabelového vedení, s právem
volného vstupu a vjezdu za ú elem zaji ní provozu,oprav a údr by
bb)  smlouva . TUL 57/05/03488/0019 ze dne  30.6.2005, uzav ená s PRE a.s  se sídlem Na Hroud  1492/4, 100
05 Praha 10, I  60193913  - strp ní umíst ní,provozu a u ívání  kabelového vedení, s právem volného vstupu a
vjezdu za ú elem zaji ní   provozu,oprav a údr by
bc) smlouva . TUL 57/05/03488/0018, uzav ená s Karneval Media s.r.o. se sídlem Vejprnická 56, Plze , I :
61776203  - strp ní umíst ní,provozu a u ívání  kabelového vedení, s právem volného vstupu a vjezdu za

elem zaji ní   provozu,oprav a údr by
bd) smlouva . ZVB/23/01/002058/2005 ze dne 20.6.2005, uzav ená s obcí Hl. m. Praha, zastoupenou
Magistrátem hl.m. Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 - u ívání pozemku za ú elem ulo ení,
provozu,údr by a oprav za ízení ve ejného osv tlení
be) smlouva . 4400000275 ze dne 18.5.2005 uzav ená s Pra ská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 7, 170
00 Praha 7, I 45273600 - právo umíst ní,provozování,provád ní kontroly,údr by a oprav rozvod  a práva

ístupu a p íjezdu k nim
bf)  smlouva . PVS 078/05/VB uzav ená s obcí hl. m. Praha, zastoupenou spole ností PVS a.s., se sídlem
Cihelná 4/548, 118 00 Praha 1  Malá Strana, I  25656112 - právo umíst ní stavby,vstupu a vjezdu za  ú elem
provád ní údr by,oprav a  rekonstrukcí,odstra ování havárií a v cné b emeno neprovedení jiných staveb a
neosázení trvalými porosty
bg) smlouva . TUL 57/05/03488/0017 uzav ená s eský Telecom a.s., se sídlem Ol anská 55/5, 130 34 Praha 3,

: 60193336 - právo  z ízení,ulo ení,provozu a údr by a oprav podzemního vedení a z ízení,ulo ení,
provozu,údr by a oprav komunika ního za ízení koncového bodu tel.sít

      bh) smlouva . TUL57/05/03488/0031, uzav ená s Pra ská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 7, 170 00
Praha 7 I : 45273600 - právo umíst ní, provozování, provád ní kontroly, údr by a oprav p edávací stanice
c) smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dal ích práv a povinností, uzav ené ve smyslu l. VIII tohoto
prohlá ení.

3. Vlastník budovy a pozemk  dále prohla uje, e krom  práv a závazk  citovaných v tomto prohlá ení, neváznou
na budov  a pozemku zastav ném a v cn  p íslu ném k budov ádná jiná zástavní práva, v cná b emena ani jiná právní
omezení.

VII.
Pravidla pro p ispívání spoluvlastník  domu na výdaje spojené se správou, provozem, údr bou a opravami

spole ných ástí domu

1. Vlastníci jednotek jsou povinni p ispívat na náklady spojené se správou domu a pozemk  podle velikosti svých
spoluvlastnických podíl  na spole ných ástech budovy.
2.Správce je povinen vést evidenci náklad  samostatn  za ka dé íslo popisné (dále jen ). Rovn  je povinen
samostatn  evidovat náklady, které jsou povinni uhradit vlastníci jednotek. Jedná se zpravidla o náklady na zaji ní slu eb
spojených s bydlením i u íváním nebytových prostor a opravy uvnit  byt  a nebytových prostor, které nejsou opravami na
spole ných za ízeních a konstrukcích domu.
3.Správce je povinen sestavit na ka dý rok rozpo et pro d m, který p edstavuje p ehled plánovaných náklad  na údr bu,
opravy, zaji ování slu eb, p ípadné investice a zdroje jejich krytí, po uplynutí záru ní doby objektu.
4. Základním hlediskem p i sestavování rozpo tu je zabezpe ení vyrovnaného hospoda ení domu  v b ném roce a
vytvo ení dostate né finan ní rezervy na velké opravy spole ných ástí domu, plánované v letech následujících.
5.Správce je povinen vést pot ebnou dokumentaci k domu, jeho správ , provozu a finan nímu hospoda ení podle obecn

platných p edpis . Finan ní prost edky vede u pen ního ústavu na p íslu ném ú tu a má právo s nimi disponovat
pouze v souladu s pln ním povinností správce a v rozsahu, který je stanoven smlouvou o obstarávání správy
nemovitosti. Správce je povinen postupovat p i obstaravatelské innosti s nále itou pé í, podle pokyn  vlastník  a
v souladu s jejich zájmy, které mu jsou známy, nebo mu známy musí být.

6.Vlastníci jsou povinni hradit m sí  na ú et správce zálohy na úhradu náklad  spojených se správou, údr bou a
opravami domu a na úhrady za pln ní poskytovaná s u íváním jednotky (slu by). Pokud je p iznáno poskytnutí slevy
z t chto plateb( nap . p i ztí ení u ívání jednotky nezavin ném vlastníkem), bude tato sleva poskytnuta z prost edk
ur ených na opravy spole ných ástí domu.

7.Vý i záloh a termín jejich splatnosti ur í správce, po zápisu Spole enství vlastník  pak v dy pro následující období po
projednání se spole enstvím vlastník , a to v dy v závislosti na p edpokládaných nákladech v p íslu ném zú tovacím
období.

8.Vyú tování záloh je správce povinen provést do 6 m síc  od skon ení zú tovacího období (nap . kalendá ní rok). Zji né
nedoplatky  jsou vlastníci jednotek povinni uhradit do 30 dn . Ve stejném termínu je správce povinen uhradit vzniklé

eplatky. Dlouhodobá záloha na opravy spole ných ástí domu se s vlastníky jednotky vyú tovává pouze p i zm
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správce. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu prost edk  na této záloze (fond oprav) nejmén
jednou ro .

9.Pokud správce kon i svoji innost, je povinen p edlo it vlastník m jednotek zprávu o své innosti, tj. ve keré ú etní
doklady a písemné materiály, které v souvislosti s touto inností vedl. Záv re ná vyú tování a kontrolu finan ního
hospoda ení nechá provede osoba ur ená Spole enstvím vlastník  jednotek.

10. Náklady na provoz a  správu zpravidla zahrnují :
a) náklady na údr bu a opravy spole ných ástí domu, p ípadn  pozemku;
b) poji ní domu proti ivelným pohromám, vandalismu a odpov dnosti za kody zp sobené t etím

osobám;
c) mzdové náklady v etn  odvod  na sociální a zdravotní poji ní pracovník  zaji ujících provoz

domu,
d) úklid chodník  v etn  zaji ní zimního úklidu a posypové slu by, v etn  pot ebné pohotovosti,

 pé e o zele  a venkovní osv tlení,
e) spot eba energií ve spole ných ástech domu(voda, el. energie, teplo, teplá u itková voda ),
f) odvoz odpadk ;
g) spot eba tepla , teplé a studené vody v domovních jednotkách, podle údaj   nam ených na

        jednotlivých m ích;
h) ostatní náklady vztahující se p ímo k domu (nap . provoz a údr ba rozvod  televizního signálu,

         výtah , po árních hydrant , zvonk , domácích telefon  apod. ) a k p ilehlým pozemk m.
Náklady na slu by poskytované v souvislosti s u íváním jednotek se rozú tují podle obecn  závazných právních p edpis ,

ípadn  dohody se Spole enstvím vlastník  jednotek. Na úhrad  náklad  na provoz domu se vlastníci jednotek podílejí
zpravidla v pom ru spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu, pokud Spole enství vlastník  jednotek
nerozhodne jinak.
11.  Vlastníci jednotek jsou povinni hradit krom  záloh uvedených v bodu 6. t chto pravidel také správci ástku za výkon
správy domu.
12. V p ípad  nedostatku finan ních prost edk  ur ených na údr bu a opravy domu, jsou vlastníci jednotek

 povinni uhradit pot ebnou ástku v hotovosti podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na spole ných
ástech domu, p ípadn  pozemku, pokud se jedná o náklady na v í opravy, které je t eba provést bez

 zbyte ného odkladu s ohledem na havarijní stav nap . vnit ních rozvod .
13. ípadné dal í podrobnosti o správ ,
provozu a opravách spole ných ástí domu budou stanovena smlouvou o správ  domu. V takové smlouv  bude rovn

esn  uveden zp sob úklidu spole ných prostor, chodníku,  priority provád ní drobných údr bá ských prací a generálních
oprav a ostatních vztah  mezi v emi majiteli jednotek.

VIII.
Pravidla pro správu spole ných ástí domu a ur ení  osoby, pov ené správou domu

a) Vlastník budovy pov uje správou domu tohoto správce: Austis a.s. se sídlem  K Austisu 680, 154 00 Praha 5
O: 00550655,  DI : CZ00550655 ,  zapsaná v obchodním rejst íku M stského soudu v Praze, oddíl B, vlo ka 9026.

b) Práva a povinnosti správce jsou stanoveny ve smlouv  o obstarání správy nemovitostí a výkonu dal ích práv a
povinností uzav ené podle ustanovení §733 a  736 ob anského zákoníku v  platném zn ní.
c) Vlastníci jednotek tvo í Spole enství vlastník  jednotek, které musí konat alespo  jednou ro  shromá ní.
Svolávání shromá ní, jeho jednání a rozhodování je upraveno §11 zákona . 72/1994 Sb. o vlastnictví byt  v pl. zn..
d) Vzájemný vztah vlastník  jednotek, jejich práva a povinnosti jsou ur eny zákonem . 72/1994 Sb. v pl. zn., ob anským
zákoníkem a tímto Prohlá ením. Jinak se vztahy ídí usnesením Shromá ní vlastník  jednotek.
e) O zále itostech b né správy domu a spole ných prostor domu rozhoduje správce, o ostatních zále itostech
Shromá ní vlastníku jednotek, které si m e vyhradit rozhodnutí, nebo dodate né schválení jakékoliv otázky.
f) Vlastník má právo a povinnost  u ívat jednotku tak, aby nebyla dot ena práva ostatních vlastník  v dom . Dále má
právo spoluu ívat prostory ur ené ke spole nému u ívání a v echny spole né ásti domu a pozemky.
g) Bytové jednotky v dom  jsou ur eny k bydlení. Ka dá zm na takto stanoveného ú elu vy aduje souhlas v ech
vlastník . Takté , jednalo by se o zm nu ú elu u ívání stavby, vy aduje se jednomyslný souhlas.
h)Úklid v dom , úklid chodník , prostranství a pé e o zele  zaji uje správce.
i) Na spole né vlastnictví se musí uzav ít nejmén ivelní a odpov dnostní poji ní.

IX.
Záv r
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1. Skanska Program Start, s.r.o.,  jako výlu ný vlastník  budovy, ozna ené v ásti I. tohoto prohlá ení projevuje vá ,
svobodn  a jednozna  svoji v li k právnímu úkonu vymezení jednotek dle zákona . 72/1994 Sb. ve vý e uvedené
budov  a tuto svoji v li stvrzuje vlastnoru ními podpisy svých statutárních zástupc .
2. S obsahem tohoto prohlá ení má právo se seznámit ka dý budoucí vlastník jednotky v budov .
3. Toto prohlá ení se vyhotovuje v esti vyhotoveních

- t ikrát Katastrální ú ad
- dvakrát pro vlastníka budovy.

X.
ílohy

íloha . 1:
dorysy v ech podla í  budovy ve schématu umo ující jednozna nou polohu jednotek a spole ných ástí domu s údaji o

podlahových plochách jednotek a spole ných ástí domu.
íloha . 2:

Podpisový vzor jednatel  spole nosti( vlastníka ).


