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Prohlášení vlastníka o rozdělení nemovité věci na vlastnické 
právo k jednotkám, 

 
jehož předmětem je pozemek parc. č. 2160/16, 
 jehož součástí je dům č. p. 1772 (byt. dům),  

a dále budova č. p. 1773 stojící na pozemku parc. č. 2160/15, 
budova č. p. 1774 stojící na pozemku parc. č. 2160/14, 
budova č. p. 1775 stojící na pozemku parc. č. 2160/13 

a budova č. p. 1776 stojící na pozemku parc. č. 2160/12, 
to vše v ul. Trávníčkova, 

v katastrálním území Stodůlky 
 

(podle § 1166 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) 
 
 

Vlastník nemovité věci:  BDTC7 Trávníčkova 1772-1776, bytové družtsvo 
se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Trávníčkova 1774, PSČ 15500 
IČ: 276 24 463 
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl Dr, vložka 6621 
za něž jedná 
Mária Sokolovská, předseda představenstva 
Vladislav Kalaš, člen představenstva 
Matěj Mikát, člen představenstva 

 
prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 

 pozemku parc. č. 2160/16 – zastavěná  plocha a nádvoří, o výměře 282 m
2
, jehož součástí je stavba 

č. p. 1772 (byt. dům),  

 stavby č. p. 1773 (byt. dům), stojící na pozemku parc. č. 2016/15 – zastavěná plocha a nádvoří, 
stavby č. p. 1774 (byt. dům), stojící na pozemku parc. č. 2016/14 – zastavěná plocha a nádvoří, 
stavby č. p. 1775 (byt. dům), stojící na pozemku parc. č. 2016/13 – zastavěná plocha a nádvoří, 
stavby č. p. 1776 (byt. dům), stojící na pozemku parc. č. 2016/12 – zastavěná plocha a nádvoří, 

 pozemků parc. č. 2016/15 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 280 m
2
, parc. č. 2016/14 – 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 274 m
2
, parc. č. 2016/13 – zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 282 m
2
 a parc. č. 2016/12 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 285 m

2
 

to vše v k. ú. Stodůlky, obec Praha, na adrese v ul. Trávníčkova, 
 
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 13591, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Stodůlky a obec Praha 
a 
v souladu s § 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 
prohlašuje, že rozděluje vlastnické právo ke shora uvedené nemovité věci na vlastnické právo k 
jednotkám a vyhotovuje toto Prohlášení vlastníka o rozdělení nemovité věci: 
 
OBSAH: 

A) Označení pozemku, domu, obce a katastrálního území 
B) Pojmenování a označení jednotek  
C) Určení společných částí nemovité věci 
D) Stanovení podílů na společných částech 
E) Věcná a jiná práva a závady 
F) Náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek 
G) Závěr 

 
Příloha č. 1 – Schémata určující polohu jednotek a společných částí domu spolu s údaji o podlahových 
plochách jednotek  
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A. 
OZNAČENÍ POZEMKU, DOMU, OBCE A KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ 

 (§ 1166 odst. 1, písm. a) občanského zákoníku) 
 

1. Označení nemovité věci 
 
Označení pozemku 

 
parc. č.:  2160/16 
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
výměra pozemku: 282 m

2
  

Součástí shora uvedeného pozemku je níže uvedená stavba: 
ulice:     Trávníčkova 
číslo popisné:    1772 
 
parc. č.:  2160/15 
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
výměra pozemku: 280 m

2
  

Na shora uvedeném pozemku stojí níže uvedená stavba: 
ulice:     Trávníčkova 
číslo popisné:    1773 
 
parc. č.:  2160/14 
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
výměra pozemku: 274 m

2
  

Na shora uvedeném pozemku stojí níže uvedená stavba: 
ulice:     Trávníčkova 
číslo popisné:    1774 
 
parc. č.:  2160/13 
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
výměra pozemku: 282 m

2
  

Na shora uvedeném pozemku stojí níže uvedená stavba: 
ulice:     Trávníčkova 
číslo popisné:    1775 
 
parc. č.:  2160/12 
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
výměra pozemku: 285 m

2
  

Na shora uvedeném pozemku stojí níže uvedená stavba: 
ulice:     Trávníčkova 
číslo popisné:    1776 
 
 
část obce:     Stodůlky 
katastrální území:   Stodůlky 
obec:     Praha 
 
to vše zapsané na LV č. 13591, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha. 
 
Pozemek, jehož součástí je stavba, a dále výše uvedené pozemky a na nich nacházející se stavby budou 
nadále pro účely tohoto prohlášení označovány společně jako nemovitá věc. 
 
 
2. Údaje o vlastníkovi nemovité věci: 

 

Vlastník pozemku a domu: BDTC7 Trávníčkova 1772-1776, bytové družtsvo 
se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Trávníčkova 1774, PSČ 15500 
IČ: 276 24 463 
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3. Jednotky vymezené tímto prohlášením: 
 
Vlastník prohlašuje, že rozděluje vlastnické právo k nemovité věci na vlastnické právo k následujícím 
jednotkám takto: 
 
č.p. 1772:  
2. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1772/1, 1772/2, 1772/33 
3. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1772/3, 1772/4, 1772/5 
4. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1772/6, 1772/7, 1772/8 
5. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1772/9, 1772/10, 1772/11 
6. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1772/12, 1772/13, 1772/14 
7. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1772/15, 1772/16, 1772/17 
8. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1772/18, 1772/19, 1772/20 
9. NP  - jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1772/21, 1772/22, 1772/23 
10. NP  - jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1772/24, 1772/25, 1772/26 
11. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1772/27, 1772/28, 1772/29 
12. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1772/30, 1772/31, 1772/32 
 
č.p. 1773:  
2. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1773/1, 1773/2, 1773/33 
3. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1773/3, 1773/4, 1773/5 
4. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1773/6, 1773/7, 1773/8 
5. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1773/9, 1773/10, 1773/11 
6. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1773/12, 1773/13, 1773/14 
7. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1773/15, 1773/16, 1773/17 
8. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1773/18, 1773/19, 1773/20 
9. NP  - jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1773/21, 1773/22, 1773/23 
10. NP  - jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1773/24, 1773/25, 1773/26 
11. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1773/27, 1773/28, 1773/29 
12. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1773/30, 1773/31, 1773/32 
 
č.p. 1774:  
1. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1774/1, 1774/2 
2. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1774/3, 1774/4 
3. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1774/5, 1774/6 
4. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1774/7, 1774/8 
5. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1774/9, 1774/10 
6. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1774/11, 1774/12 
7. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1774/13, 1774/14 
8. NP  - jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1774/15, 1774/16 
9. NP  - jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1774/17, 1774/18 
10. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1774/19, 1774/20 
11. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1774/21, 1774/22 
 
č.p. 1775:  
1. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1775/1, 1775/2, 1775/33 
2. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1775/3, 1775/4, 1775/5 
3. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1775/6, 1775/7, 1775/8 
4. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1775/9, 1775/10, 1775/11 
5. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1775/12, 1775/13, 1775/14 
6. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1775/15, 1775/16, 1775/17 
7. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1775/18, 1775/19, 1775/20 
8. NP  - jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1775/21, 1775/22, 1775/23 
9. NP  - jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1775/24, 1775/25, 1775/26 
10. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1775/27, 1775/28, 1775/29 
11. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1775/30, 1775/31, 1775/32 

 
č.p. 1776:  
1. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1776/1, 1776/2, 1776/33 
2. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1776/3, 1776/4, 1776/5 
3. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1776/6, 1776/7, 1776/8 
4. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1776/9, 1776/10, 1776/11 
5. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1776/12, 1776/13, 1776/14 
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6. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1776/15, 1776/16, 1776/17 
7. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1776/18, 1776/19, 1776/20 
8. NP  - jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1776/21, 1776/22, 1776/23 
9. NP  - jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1776/24, 1776/25, 1776/26 
10. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1776/27, 1776/28, 1776/29 
11. NP  -  jsou byty zahrnuté v jednotce č. 1776/30, 1776/31, 1776/32 

 
 

B. 
POJMENOVÁNÍ A OZNAČENÍ JEDNOTEK 

 (§ 1166 odst. 1, písm. b) odst. 1 občanského zákoníku) 
 

1. Jednotky v domě na adrese Trávníčkova 1772 
 

 
1) Jednotka č. 1772/1 sestává z bytu č. 1772/1 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/1 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 
2) Jednotka č. 1772/2 sestává z bytu č. 1772/2 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/2 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  
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 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 
3) Jednotka č. 1772/3 sestává z bytu č. 1772/3 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/3 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

4) Jednotka č. 1772/4 sestává z bytu č. 1772/4 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/4 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 
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 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

5) Jednotka č. 1772/5 sestává z bytu č. 1772/5 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/5 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

6) Jednotka č. 1772/6 sestává z bytu č. 1772/6 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 839/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/6 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 83,9 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 
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 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

7) Jednotka č. 1772/7 sestává z bytu č. 1772/7 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/7 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

8) Jednotka č. 1772/8 sestává z bytu č. 1772/8 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/8 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 
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 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

9) Jednotka č. 1772/9 sestává z bytu č. 1772/9 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 837/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/9 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 83,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

10) Jednotka č. 1772/10 sestává z bytu č. 1772/10 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/10 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

11) Jednotka č. 1772/11 sestává z bytu č. 1772/11 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/11 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 
12) Jednotka č. 1772/12 sestává z bytu č. 1772/12 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/12 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

13) Jednotka č. 1772/13 sestává z bytu č. 1772/13 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/13 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 0,95 m
2
. 

 
 

14) Jednotka č. 1772/14 sestává z bytu č. 1772/14 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/14 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 0,95 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

15) Jednotka č. 1772/15 sestává z bytu č. 1772/15 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 843/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/15 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,3 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 0,95 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

16) Jednotka č. 1772/16 sestává z bytu č. 1772/16 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
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Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/16 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 0,95 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

17) Jednotka č. 1772/17 sestává z bytu č. 1772/17 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/17 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 0,95 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 
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18) Jednotka č. 1772/18 sestává z bytu č. 1772/18 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 845/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/18 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 0,95 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

19) Jednotka č. 1772/19 sestává z bytu č. 1772/19 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/19 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 1,14 m
2
. 
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20) Jednotka č. 1772/20 sestává z bytu č. 1772/20 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/20 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 0,95 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

21) Jednotka č. 1772/21 sestává z bytu č. 1772/21 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/21 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 3,88 m
2
, 
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 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

22) Jednotka č. 1772/22 sestává z bytu č. 1772/22 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/22 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 3,63 m
2
. 

 
 

23) Jednotka č. 1772/23 sestává z bytu č. 1772/23 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 481/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/23 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 48,1 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  
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 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 3,61 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

24) Jednotka č. 1772/24 sestává z bytu č. 1772/24 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/24 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,12 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

25) Jednotka č. 1772/25 sestává z bytu č. 1772/25 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/25 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
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K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,12 m
2
. 

 
 

26) Jednotka č. 1772/26 sestává z bytu č. 1772/26 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/26 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,12 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

27) Jednotka č. 1772/27 sestává z bytu č. 1772/27 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 848/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/27 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,8 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
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K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,12 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

28) Jednotka č. 1772/28 sestává z bytu č. 1772/28 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/28 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 0,95 m
2
. 

 
 

29) Jednotka č. 1772/29 sestává z bytu č. 1772/29 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/29 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
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Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,87 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 
30) Jednotka č. 1772/30 sestává z bytu č. 1772/30 umístěného v 12. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 835/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/30 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 83,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,55 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

31) Jednotka č. 1772/31 sestává z bytu č. 1772/31 umístěného v 12. nadzemním podlaží domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/31 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 
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 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 0,95 m
2
. 

 
 

32) Jednotka č. 1772/32 sestává z bytu č. 1772/32 umístěného v 12. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1772/32 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 0,95 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

33) Jednotka č. 1772/33 sestává z bytu č. 1772/33 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
sklepu umístěného v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 1772, a spoluvlastnického podílu ve výši 
519/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1772/33 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 51,9 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 
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 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1772 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 
 

2. Jednotky v domě na adrese Trávníčkova 1773 
 

 
1) Jednotka č. 1773/1 sestává z bytu č. 1773/1 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 846/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/1 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 
2) Jednotka č. 1773/2 sestává z bytu č. 1773/2 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/2 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  
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 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 
3) Jednotka č. 1773/3 sestává z bytu č. 1773/3 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 842/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/3 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,2 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

4) Jednotka č. 1773/4 sestává z bytu č. 1773/4 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/4 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 
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 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

5) Jednotka č. 1773/5 sestává z bytu č. 1773/5 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/5 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

6) Jednotka č. 1773/6 sestává z bytu č. 1773/6 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a sklepu 
umístěného v 1. podzemním podlaží domu č.p. 1775, a spoluvlastnického podílu ve výši 
1044/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1773/6 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 104,4 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 
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 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

7) Jednotka č. 1773/7 sestává z bytu č. 1773/7 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/7 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

8) Jednotka č. 1773/8 sestává z bytu č. 1773/8 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/8 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 
9) Jednotka č. 1773/9 sestává z bytu č. 1773/9 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/9 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

10) Jednotka č. 1773/10 sestává z bytu č. 1773/10 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/10 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

11) Jednotka č. 1773/11 sestává z bytu č. 1773/11 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/11 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 
12) Jednotka č. 1773/12 sestává z bytu č. 1773/12 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
sklepu umístěného v 1. podzemním podlaží domu č.p. 1775, a spoluvlastnického podílu ve výši 
1041/106609 na společných částech nemovité věci. 
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Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1773/12 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 104,1 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

13) Jednotka č. 1773/13 sestává z bytu č. 1773/13 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/13 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 0,95 m
2
. 

 
 

14) Jednotka č. 1773/14 sestává z bytu č. 1773/14 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
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Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/14 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 0,95 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

15) Jednotka č. 1773/15 sestává z bytu č. 1773/15 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 845/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/15 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 0,95 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 
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16) Jednotka č. 1773/16 sestává z bytu č. 1773/16 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/16 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 0,95 m
2
. 

 
 

17) Jednotka č. 1773/17 sestává z bytu č. 1773/17 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
sklepu umístěného v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 1773, a spoluvlastnického podílu ve výši 
924/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1773/17 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 92,4 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,12 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 



Zpracovatel:     IKON spol. s r.o., Nehvizdská 22, Praha 9, 198 00, IČO: 45800031 List 30/89 
 

 

 

 

 

18) Jednotka č. 1773/18 sestává z bytu č. 1773/18 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
sklepu umístěného v 1. podzemním podlaží domu č.p. 1775, a spoluvlastnického podílu ve výši 
955/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1773/18 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 95,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 0,95 m
2
, 

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,55 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

19) Jednotka č. 1773/19 sestává z bytu č. 1773/19 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/19 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
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K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 1,14 m
2
. 

 
 

20) Jednotka č. 1773/20 sestává z bytu č. 1773/20 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/20 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,12 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

21) Jednotka č. 1773/21 sestává z bytu č. 1773/21 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 481/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/21 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 48,1 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
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K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 3,58 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

22) Jednotka č. 1773/22 sestává z bytu č. 1773/22 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/22 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 3,61 m
2
. 

 
 

23) Jednotka č. 1773/23 sestává z bytu č. 1773/23 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/23 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
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Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 3,94 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

24) Jednotka č. 1773/24 sestává z bytu č. 1773/24 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 846/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/24 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,12 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

25) Jednotka č. 1773/25 sestává z bytu č. 1773/25 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/25 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 
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 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 0,95 m
2
. 

 
 

26) Jednotka č. 1773/26 sestává z bytu č. 1773/26 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/26 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,12 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

27) Jednotka č. 1773/27 sestává z bytu č. 1773/27 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 851/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/27 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 85,1 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 
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 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 0,95 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

28) Jednotka č. 1773/28 sestává z bytu č. 1773/28 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/28 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 0,95 m
2
. 

 
 

29) Jednotka č. 1773/29 sestává z bytu č. 1773/29 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/29 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 
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 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,87 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 
30) Jednotka č. 1773/30 sestává z bytu č. 1773/30 umístěného v 12. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 894/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/30 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 89,4 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

31) Jednotka č. 1773/31 sestává z bytu č. 1773/31 umístěného v 12. nadzemním podlaží domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/31 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  
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 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 0,95 m
2
. 

 
 

32) Jednotka č. 1773/32 sestává z bytu č. 1773/32 umístěného v 12. nadzemním podlaží domu a 
sklepu umístěného v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 1773, a spoluvlastnického podílu ve výši 
877/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1773/32 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 87,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 0,95 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

33) Jednotka č. 1773/33 sestává z bytu č. 1773/33 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 329/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1773/33 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 32,9 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 



Zpracovatel:     IKON spol. s r.o., Nehvizdská 22, Praha 9, 198 00, IČO: 45800031 List 38/89 
 

 

 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. NP v části domu č.p. 1773 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

3. Jednotky v domě na adrese Trávníčkova 1774 
 

 

1) Jednotka č. 1774/1 sestává z bytu č. 1774/1 umístěného v 1. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 471/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/1 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 74,1 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 
2) Jednotka č. 1774/2 sestává z bytu č. 1774/2 umístěného v 1. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 875/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/2 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 87,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

3) Jednotka č. 1774/3 sestává z bytu č. 1774/3 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/3 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 2. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 5,806 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

4) Jednotka č. 1774/4 sestává z bytu č. 1774/4 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 875/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/4 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 87,5 m

2
. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 2. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,92 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 2,83 m
2
. 

 
 

5) Jednotka č. 1774/5 sestává z bytu č. 1774/5 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/5 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 3. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 5,75 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

6) Jednotka č. 1774/6 sestává z bytu č. 1774/6 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 875/106609 na společných částech nemovité věci. 
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Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/6 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 87,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 3. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,84 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 2,83 m
2
. 

 
 

7) Jednotka č. 1774/7 sestává z bytu č. 1774/7 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/7 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 77,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 4. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 5,67 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 
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8) Jednotka č. 1774/8 sestává z bytu č. 1774/8 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 875/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/8 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 87,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 4. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,82 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 2,83 m
2
. 

 

 
9) Jednotka č. 1774/9 sestává z bytu č. 1774/9 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/9 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 5. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 5,70 m
2
, 
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 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

10) Jednotka č. 1774/10 sestává z bytu č. 1774/10 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 875/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/10 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 87,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 5. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,84 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 2,83 m
2
. 

 
 

11) Jednotka č. 1774/11 sestává z bytu č. 1774/11 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/11 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
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K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 6. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 5,62 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 
12) Jednotka č. 1774/12 sestává z bytu č. 1774/12 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 875/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/12 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 87,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 6. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,84 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 2,83 m
2
. 

 
 

13) Jednotka č. 1774/13 sestává z bytu č. 1774/13 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/13 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
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Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 7. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

14) Jednotka č. 1774/14 sestává z bytu č. 1774/14 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 875/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/14 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 87,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 7. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,92 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 2,83 m
2
. 

 

 

15) Jednotka č. 1774/15 sestává z bytu č. 1774/15 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 481/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/15 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 48,1 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 
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 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

16) Jednotka č. 1774/16 sestává z bytu č. 1774/16 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 947/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/16 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 94,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,84 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 2,83 m
2
. 

 
 

17) Jednotka č. 1774/17 sestává z bytu č. 1774/17 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/17 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  
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 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 9. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 5,63 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

18) Jednotka č. 1774/18 sestává z bytu č. 1774/18 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 875/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/18 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 87,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 9. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,84 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 2,83 m
2
. 

 
 

19) Jednotka č. 1774/19 sestává z bytu č. 1774/19 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/19 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 
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 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 10. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 5,59 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 2,83 m
2
. 

 
 

20) Jednotka č. 1774/20 sestává z bytu č. 1774/20 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 947/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/20 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 94,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 10. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,92 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 2,83 m
2
. 

 

 

21) Jednotka č. 1774/21 sestává z bytu č. 1774/21 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/21 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 11. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 5,75 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

22) Jednotka č. 1774/22 sestává z bytu č. 1774/22 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 875/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1774/22 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 87,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 11. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,89 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 2,83 m
2
. 

 
 
 

4. Jednotky v domě na adrese Trávníčkova 1775 
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1) Jednotka č. 1775/1 sestává z bytu č. 1775/1 umístěného v 1. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 627/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/1 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 62,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 3,10 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 
2) Jednotka č. 1775/2 sestává z bytu č. 1775/2 umístěného v 1. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 859/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/2 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 85,9 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18 m
2
, 
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 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 
3) Jednotka č. 1775/3 sestává z bytu č. 1775/3 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/3 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

4) Jednotka č. 1775/4 sestává z bytu č. 1775/4 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/4 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
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K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

5) Jednotka č. 1775/5 sestává z bytu č. 1775/5 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 831/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/5 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 83,1 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

6) Jednotka č. 1775/6 sestává z bytu č. 1775/6 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/6 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
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K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

7) Jednotka č. 1775/7 sestává z bytu č. 1775/7 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/7 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

8) Jednotka č. 1775/8 sestává z bytu č. 1775/8 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a sklepu 
umístěného v 1. podzemním podlaží domu č.p. 1775, a spoluvlastnického podílu ve výši 
1034/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1775/8 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 103,4 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
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Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 
9) Jednotka č. 1775/9 sestává z bytu č. 1775/9 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/9 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

10) Jednotka č. 1775/10 sestává z bytu č. 1775/10 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/10 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 
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 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

11) Jednotka č. 1775/11 sestává z bytu č. 1775/11 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 
sklepu umístěného v 1. podzemním podlaží domu č.p. 1775, a spoluvlastnického podílu ve výši 
1029/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1775/11 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 102,9 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 
12) Jednotka č. 1775/12 sestává z bytu č. 1775/12 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/12 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 
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 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 1,82 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

13) Jednotka č. 1775/13 sestává z bytu č. 1775/13 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/13 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 1,72 m
2
. 

 
 

14) Jednotka č. 1775/14 sestává z bytu č. 1775/14 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/14 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  
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 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

15) Jednotka č. 1775/15 sestává z bytu č. 1775/15 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/15 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

16) Jednotka č. 1775/16 sestává z bytu č. 1775/16 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/16 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 
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 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

17) Jednotka č. 1775/17 sestává z bytu č. 1775/17 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 845/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/17 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,5 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

18) Jednotka č. 1775/18 sestává z bytu č. 1775/18 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/18 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 
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 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

19) Jednotka č. 1775/19 sestává z bytu č. 1775/19 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/19 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 

20) Jednotka č. 1775/20 sestává z bytu č. 1775/20 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 847/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/20 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 
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 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,18 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

21) Jednotka č. 1775/21 sestává z bytu č. 1775/21 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 481/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/21 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 48,1 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,41 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

22) Jednotka č. 1775/22 sestává z bytu č. 1775/22 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/22 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,41 m
2
. 

 
 

23) Jednotka č. 1775/23 sestává z bytu č. 1775/23 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 481/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/23 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 48,1 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,41 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

24) Jednotka č. 1775/24 sestává z bytu č. 1775/24 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/24 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,41 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

25) Jednotka č. 1775/25 sestává z bytu č. 1775/25 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/25 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 2,41 m
2
. 

 
 

26) Jednotka č. 1775/26 sestává z bytu č. 1775/26 umístěného v 9. nadzemním podlaží a 
spoluvlastnického podílu ve výši 843/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1775/26 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,3 m

2
. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1774 o výměře 6,11 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

27) Jednotka č. 1775/27 sestává z bytu č. 1775/27 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
sklepu umístěného v 1. podzemním podlaží domu č.p. 1776, a spoluvlastnického podílu ve výši 
924/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/27 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 92,4 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1775 o výměře 4,03 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

28) Jednotka č. 1775/28 sestává z bytu č. 1775/28 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
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Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/28 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1775 o výměře 3,66 m
2
. 

 
 

29) Jednotka č. 1775/29 sestává z bytu č. 1775/29 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/29 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1775 o výměře 3,61 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 
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30) Jednotka č. 1775/30 sestává z bytu č. 1775/30 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
sklepu umístěného v 1. podzemním podlaží domu č.p. 1775, a spoluvlastnického podílu ve výši 
924/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1775/30 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 92,4 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,75 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

31) Jednotka č. 1775/31 sestává z bytu č. 1775/31 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/31 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,90 m
2
. 
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32) Jednotka č. 1775/32 sestává z bytu č. 1775/32 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 902/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/32 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 90,2 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1774 o výměře 3,70 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

33) Jednotka č. 1775/33 sestává z bytu č. 1775/33 umístěného v 1. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 329/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1775/33 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 32,9 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  
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 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18 m
2
. 

 
 
 

5. Jednotky v domě na adrese Trávníčkova 1776 
 

 
1) Jednotka č. 1776/1 sestává z bytu č. 1776/1 umístěného v 1. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 627/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/1 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 62,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 1,32 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 
2) Jednotka č. 1776/2 sestává z bytu č. 1776/2 umístěného v 1. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/2 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
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Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 1,72 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 
3) Jednotka č. 1776/3 sestává z bytu č. 1776/3 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/3 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

4) Jednotka č. 1776/4 sestává z bytu č. 1776/4 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/4 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 
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 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
. 

 
 

5) Jednotka č. 1776/5 sestává z bytu č. 1776/5 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 843/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/5 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,3 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

6) Jednotka č. 1776/6 sestává z bytu č. 1776/6 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/6 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 
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 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

7) Jednotka č. 1776/7 sestává z bytu č. 1776/7 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/7 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
. 

 
 

8) Jednotka č. 1776/8 sestává z bytu č. 1776/8 umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/8 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  



Zpracovatel:     IKON spol. s r.o., Nehvizdská 22, Praha 9, 198 00, IČO: 45800031 List 71/89 
 

 

 

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 
9) Jednotka č. 1776/9 sestává z bytu č. 1776/9 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/9 pro účely zápisu do katastru nemovitostí dle 
nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

10) Jednotka č. 1776/10 sestává z bytu č. 1776/10 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 

spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/10 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 
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 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
. 

 
 

11) Jednotka č. 1776/11 sestává z bytu č. 1776/11 umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/11 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 
12) Jednotka č. 1776/12 sestává z bytu č. 1776/12 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/12 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 
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 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

13) Jednotka č. 1776/13 sestává z bytu č. 1776/13 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/13 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
. 

 
 

14) Jednotka č. 1776/14 sestává z bytu č. 1776/14 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/14 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 
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 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

15) Jednotka č. 1776/15 sestává z bytu č. 1776/15 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/15 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

16) Jednotka č. 1776/16 sestává z bytu č. 1776/16 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/16 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
. 

 
 

17) Jednotka č. 1776/17 sestává z bytu č. 1776/17 umístěného v 6. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 843/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/17 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,3 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

18) Jednotka č. 1776/18 sestává z bytu č. 1776/18 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/18 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 
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Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

19) Jednotka č. 1776/19 sestává z bytu č. 1776/19 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/19 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
. 

 
 

20) Jednotka č. 1776/20 sestává z bytu č. 1776/20 umístěného v 7. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/20 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 



Zpracovatel:     IKON spol. s r.o., Nehvizdská 22, Praha 9, 198 00, IČO: 45800031 List 77/89 
 

 

 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

21) Jednotka č. 1776/21 sestává z bytu č. 1776/21 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/21 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

22) Jednotka č. 1776/22 sestává z bytu č. 1776/22 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
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Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/22 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
. 

 
 

23) Jednotka č. 1776/23 sestává z bytu č. 1776/23 umístěného v 8. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 481/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/23 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 48,1 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

24) Jednotka č. 1776/24 sestává z bytu č. 1776/24 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
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Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/24 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

25) Jednotka č. 1776/25 sestává z bytu č. 1776/25 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/25 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 3,00 m
2
. 
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26) Jednotka č. 1776/26 sestává z bytu č. 1776/26 umístěného v 9. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/26 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1775 o výměře 2,18  m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

27) Jednotka č. 1776/27 sestává z bytu č. 1776/27 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/27 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1776 o výměře 3,73 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 
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28) Jednotka č. 1776/28 sestává z bytu č. 1776/28 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 447/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/28 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 44,7 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1776 o výměře 3,98 m
2
. 

 
 

29) Jednotka č. 1776/29 sestává z bytu č. 1776/29 umístěného v 10. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 844/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/29 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 84,4 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v v 8. NP v části domu č.p. 1776 o výměře 3,70 m
2
, 
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 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 
30) Jednotka č. 1776/30 sestává z bytu č. 1776/30 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/30 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1775 o výměře 3,70 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 
 

31) Jednotka č. 1776/31 sestává z bytu č. 1776/31 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
sklepu umístěného v 1. podzemním podlaží domu č.p. 1776, a spoluvlastnického podílu ve výši 
558/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1776/31 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 55,80 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
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K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1775 o výměře 3,98 m
2
. 

 
 

32) Jednotka č. 1776/32 sestává z bytu č. 1776/32 umístěného v 11. nadzemním podlaží domu a 
spoluvlastnického podílu ve výši 766/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu zahrnutého v jednotce č. 1776/32 pro účely zápisu do katastru nemovitostí 
dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 76,6 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 

 
Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 8. NP v části domu č.p. 1775 o výměře 3,73 m
2
, 

 lodžie přímo přístupná z bytu zahrnutého v jednotce o výměře 5,80 m
2
. 

 

 

33) Jednotka č. 1776/33 sestává z bytu č. 1776/33 umístěného v 1. nadzemním podlaží domu a 
sklepu umístěného v 1. podzemním podlaží domu č.p. 1776, a spoluvlastnického podílu ve výši 
521/106609 na společných částech nemovité věci. 
 
Celková výměra bytu a sklepu zahrnutých v jednotce č. 1776/33 pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí dle nařízení vlády 366/2013 Sb. činí 52,1 m

2
. 

 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní 
rozvody vody k vodoměrům, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů 
pro byt, kromě stoupacích vedení. 
 
Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou: 

 podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce, 

 vnitřní omítky a obklady stěn, 

 nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, 

 vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,  

 vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. 
hlavního jističe pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 

 rozvody vody teplé i studené uvnitř bytu zahrnutého v jednotce od poměrových měřidel pro byt 
zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

 veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce, 

 systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí umístěná v bytě zahrnutém v 
jednotce od zapojení k bytu zahrnutém v jednotce, včetně účastnické zásuvky. 
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Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu zahrnutého v jednotce, 
podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt zahrnutý v jednotce. 
 
K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité 
věci:  

 sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 1776 o výměře 2,16 m
2
. 

 
 

C. 
URČENÍ A POPIS SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ NEMOVITÉ VĚCI 
(§ 1166 odst. 1, písm. b) odst. 2 občanského zákoníku) 

 
Společnými částmi nemovité věci jsou zejména následující části nemovité věci, které mají podle své 
povahy sloužit vlastníkům jednotek společně: 

 
a) pozemky číslo parcelní 2160/12, 2160/13, 2160/14, 2160/15, 2160/16 v katastrálním území 

Stodůlky, 
b) vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu, 
c) střecha domu včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, svodů venkovních a 

vnitřních, 
d) zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních 

otvorů hlavní svislé konstrukce (okna a lodžiové dveře), 
e) výtahy ve společných částech, strojovny výtahů, 
f) kočárkárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou 

vymezeny jako součást bytu zahrnutého v jednotce nebo vyjma těch, které jsou určené 
k výlučnému užívání vlastníkům jednotek dle části B. tohoto prohlášení, 

g) obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce, nenosné svislé konstrukce, dále 
všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu zahrnutého v jednotce, stěny, s výjimkou 
povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, 
dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále 
konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách, 

h) podlahy, vyjma podlahových krytin v bytě zahrnutém v jednotce a všeho, co je spojeno 
s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou 
kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny 
a nezasahuje do společných částí domu, 

i) přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění 
odpadních vod, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí 
odpadních vod z bytu zahrnutého v jednotce, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,  

j) rozvody elektrické energie až k bytovému jističi pro byt zahrnutý v jednotce za elektroměrem, 
k) rozvody plynu až po přípojnou hadici ke spotřebiči nacházejícímu se v bytě zahrnutém v 

jednotce, 
l) rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, hlavní svislé rozvody, odbočky od nich až 

k poměrovým měřidlům pro byt zahrnutý v jednotce, včetně těchto uzávěrů; to se netýká rozvodů 
uvnitř bytu zahrnutého v jednotce, včetně vodovodních baterií, 

m) celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytech zahrnutých v jednotkách, otopných těles, 
včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení, 

n) protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí, 
o) veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu zahrnutého v jednotce, 
p) systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu zahrnutého v 

jednotce, 
q) rozvody telefonu, domácí zvonek. 

 
Všechny takto vymezené prostory, vyjma těch, které jsou určené k výlučnému užívání vlastníkům 
jednotek dle části B tohoto prohlášení, jsou společné všem vlastníkům jednotek. Právo užívat je a 
povinnost podílet se na jejich údržbě a opravách mají všichni spoluvlastníci z titulu a v rozsahu svého 
spoluvlastnického podílu. 
 
Spoluvlastnické podíly na společných částech nemovité věci zahrnuté v jednotkách se řídí vzájemným 
poměrem podlahové plochy bytu zahrnutého v jednotce k celkové podlahové ploše všech bytů 
zahrnutých v jednotkách vymezených tímto prohlášením. 
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D. 
STANOVENÍ PODÍLŮ NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH NEMOVITÉ VĚCI 

(§ 1166 odst. 1, písm. b) odst. 3 občanského zákoníku) 
 

Trávníčkova 1772 - 1775 
 

číslo jednotky 
 

podlahová 
plocha bytu 

zahrnutého v 
jednotce v m

2
 

 spoluvlastnický podíl na 
společných částech 

nemovité věci zahrnutý 
v jednotce 

1772 / 1 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 2 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 3 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 4 
 

44,7  447 / 106609 

1772 / 5 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 6 
 

83,9  839 / 106609 

1772 / 7 
 

44,7  447 / 106609 

1772 / 8 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 9 
 

83,7  837 / 106609 

1772 / 10 
 

44,7  447 / 106609 

1772 / 11 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 12 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 13 
 

44,7  447 / 106609 

1772 / 14 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 15 
 

84,3  843 / 106609 

1772 / 16 
 

44,7  447 / 106609 

1772 / 17 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 18 
 

84,5  845 / 106609 

1772 / 19 
 

44,7  447 / 106609 

1772 / 20 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 21 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 22 
 

44,7  447 / 106609 

1772 / 23 
 

48,1  481 / 106609 

1772 / 24 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 25 
 

44,7  447 / 106609 

1772 / 26 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 27 
 

84,8  848 / 106609 

1772 / 28 
 

44,7  447 / 106609 

1772 / 29 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 30 
 

83,5  835 / 106609 

1772 / 31 
 

44,7  447 / 106609 

1772 / 32 
 

76,6  766 / 106609 

1772 / 33 
 

51,9  519 / 106609 

1773 / 1 
 

84,6  846 / 106609 

1773 / 2 
 

76,6  766 / 106609 

1773 / 3 
 

84,2  842 / 106609 

1773 / 4 
 

44,7  447 / 106609 

1773 / 5 
 

76,6  766 / 106609 

1773 / 6 
 

104,4  1044 / 106609 

1773 / 7 
 

44,7  447 / 106609 

1773 / 8 
 

76,6  766 / 106609 

1773 / 9 
 

76,6  766 / 106609 

1773 / 10 
 

44,7  447 / 106609 

1773 / 11 
 

76,6  766 / 106609 

1773 / 12 
 

104,1  1041 / 106609 

1773 / 13 
 

44,7  447 / 106609 
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1773 / 14 
 

76,6  766 / 106609 

1773 / 15 
 

84,5  845 / 106609 

1773 / 16 
 

44,7  447 / 106609 

1773 / 17 
 

92,4  924 / 106609 

1773 / 18 
 

95,5  955 / 106609 

1773 / 19 
 

44,7  447 / 106609 

1773 / 20 
 

76,6  766 / 106609 

1773 / 21 
 

48,1  481 / 106609 

1773 / 22 
 

44,7  447 / 106609 

1773 / 23 
 

76,6  766 / 106609 

1773 / 24 
 

84,6  846 / 106609 

1773 / 25 
 

44,7  447 / 106609 

1773 / 26 
 

76,6  766 / 106609 

1773 / 27 
 

85,1  851 / 106609 

1773 / 28 
 

44,7  447 / 106609 

1773 / 29 
 

76,6  766 / 106609 

1773 / 30 
 

89,4  894 / 106609 

1773 / 31 
 

44,7  447 / 106609 

1773 / 32 
 

87,7  877 / 106609 

1773 / 33 
 

32,9  329 / 106609 

1774 / 1 
 

47,1  471 / 106609 

1774 / 2 
 

87,5  875 / 106609 

1774 / 3 
 

76,6  766 / 106609 

1774 / 4 
 

87,5  875 / 106609 

1774 / 5 
 

76,6  766 / 106609 

1774 / 6 
 

87,5  875 / 106609 

1774 / 7 
 

76,6  766 / 106609 

1774 / 8 
 

87,5  875 / 106609 

1774 / 9 
 

76,6  766 / 106609 

1774 / 10 
 

87,5  875 / 106609 

1774 / 11 
 

76,6  766 / 106609 

1774 / 12 
 

87,5  875 / 106609 

1774 / 13 
 

76,6  766 / 106609 

1774 / 14 
 

87,5  875 / 106609 

1774 / 15 
 

48,1  481 / 106609 

1774 / 16 
 

94,7  947 / 106609 

1774 / 17 
 

76,6  766 / 106609 

1774 / 18 
 

87,5  875 / 106609 

1774 / 19 
 

76,6  766 / 106609 

1774 / 20 
 

94,7  947 / 106609 

1774 / 21 
 

76,6  766 / 106609 

1774 / 22 
 

87,5  875 / 106609 

1775 / 1 
 

62,7  627 / 106609 

1775 / 2 
 

85,9  859 / 106609 

1775 / 3 
 

76,6  766 / 106609 

1775 / 4 
 

44,7  447 / 106609 

1775 / 5 
 

83,1  831 / 106609 

1775 / 6 
 

76,6  766 / 106609 

1775 / 7 
 

44,7  447 / 106609 

1775 / 8 
 

103,4  1034 / 106609 

1775 / 9 
 

76,6  766 / 106609 

1775 / 10 
 

44,7  447 / 106609 

1775 / 11 
 

102,9  1029 / 106609 

1775 / 12 
 

76,6  766 / 106609 

1775 / 13 
 

44,7  447 / 106609 
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1775 / 14 
 

76,6  766 / 106609 

1775 / 15 
 

76,6  766 / 106609 

1775 / 16 
 

44,7  447 / 106609 

1775 / 17 
 

84,5  845 / 106609 

1775 / 18 
 

76,6  766 / 106609 

1775 / 19 
 

44,7  447 / 106609 

1775 / 20 
 

84,7  847 / 106609 

1775 / 21 
 

48,1  481 / 106609 

1775 / 22 
 

44,7  447 / 106609 

1775 / 23 
 

48,1  481 / 106609 

1775 / 24 
 

76,6  766 / 106609 

1775 / 25 
 

44,7  447 / 106609 

1775 / 26 
 

84,3  843 / 106609 

1775 / 27 
 

92,4  924 / 106609 

1775 / 28 
 

44,7  447 / 106609 

1775 / 29 
 

76,6  766 / 106609 

1775 / 30 
 

92,4  924 / 106609 

1775 / 31 
 

44,7  447 / 106609 

1775 / 32 
 

90,2  902 / 106609 

1775 / 33 
 

32,9  329 / 106609 

1776 / 1 
 

62,7  627 / 106609 

1776 / 2 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 3 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 4 
 

44,7  447 / 106609 

1776 / 5 
 

84,3  843 / 106609 

1776 / 6 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 7 
 

44,7  447 / 106609 

1776 / 8 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 9 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 10 
 

44,7  447 / 106609 

1776 / 11 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 12 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 13 
 

44,7  447 / 106609 

1776 / 14 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 15 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 16 
 

44,7  447 / 106609 

1776 / 17 
 

84,3  843 / 106609 

1776 / 18 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 19 
 

44,7  447 / 106609 

1776 / 20 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 21 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 22 
 

44,7  447 / 106609 

1776 / 23 
 

48,1  481 / 106609 

1776 / 24 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 25 
 

44,7  447 / 106609 

1776 / 26 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 27 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 28 
 

44,7  447 / 106609 

1776 / 29 
 

84,4  844 / 106609 

1776 / 30 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 31 
 

55,80  558 / 106609 

1776 / 32 
 

76,6  766 / 106609 

1776 / 33 
 

52,1  521 / 106609 

CELKEM 
 

10660,9  106609 / 106609 
E. 



Zpracovatel:     IKON spol. s r.o., Nehvizdská 22, Praha 9, 198 00, IČO: 45800031 List 88/89 
 

 

 

VĚCNÁ A JINÁ PRÁVA A ZÁVADY 
(§ 1166 odst. 1, písm. c) občanského zákoníku) 

 
Vlastník nemovité věci prohlašuje, že na jednotky nepřecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce 
žádná věcná jiná zástavní práva, předkupní práva, věcná či jiná práva jako nesplacené úvěry nebo jiné 
závady, mimo níže uvedených: 

 Zástavní právo smluvní - Pohledávka ve výši 45 647 437,- Kč a příslušenství ve prospěch 
Československé obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5, 
RČ/IČO:00001350, týkající se parcely: 2160/16 a stavby: Stodůlky, č.p. 1773, č.p. 1774, č.p. 
1775, č.p. 1776, n základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 03.12.2007, s 
právními účinky vkladu práva ke dni 05.12.2007, vedeno pod č.j. V-64125/2007-101. 

 Zástavní právo smluvní - pohledávka ve výši 45.647.437,- Kč s příslušenstvím ve prospěch 
Československé obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5, RČ/IČO: 
00001350, týkající se parcely: 2160/14 a 2160/15, na základě Smlouvy o zřízení zástavního 
práva podle obč.z. ze dne 21.01.2009, s právními účinky vkladu práva ke dni 27.01.2009, vedeno 
pod č.j.  V-3565/2009-101. 

 Zástavní právo smluvní - Pohledávky ve výši 33.640.372,88 – Kč ve prospěch Československé 
obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5, RČ/IČO: 00001350, týkající se 
parcely: 2160/12 a 2160/13, n základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 
05.02.2013, s právními účinky vkladu práva ke dni 11.02.2013, vedeno pod č.j. V-5335/2013-101. 

 
Vlastník nemovité věci je nositelem práv a závazků vyplývajících ze smluvních vztahů, které založil 
v souvislosti se zajištěním provozu domu a poskytováním služeb s užíváním jednotek: 

 smlouva o dodávkách vody z veřejného vodovodu, 

 smlouva o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací, 

 smlouva o dodávkách tepla a teplé vody pro ÚT, 

 smlouva o zajištění svozu a zneškodnění komunálního odpadu, 

 smlouva o dodávkách elektrické energie z veřejné sítě, 

 smlouva o dodávkách plynu z veřejné sítě. 
 
Všechna práva a závazky uvedené výše přecházejí okamžikem vzniku vlastnického práva k jednotce na 
vlastníka jednotky. 
 

F. 
ZÁVĚR 

 
1. Přílohami tohoto prohlášení jsou schémata všech podlaží určující polohu bytů zahrnutých 

v jednotkách jednotek a společných částí nemovité věci s údaji o podlahových plochách bytů 
zahrnutých v jednotkách. 
 

2. Toto prohlášení bylo sepsáno podle skutečné a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek.  

 
 
V Praze dne  1.3.2017  Za  vlastníka nemovité věci: BDTC7  Trávníčkova 1772-1776, bytové družstvo  
             Trávníčkova 1774, 155 00 Praha 5 
 

 
 

…………………………………………. 

 
 

………………………………………… 

Mária Sokolovská 
předseda představenstva 

 

Vladislav Kalaš 
člen představenstva 

 
 
 

…………………………………………… 

Matěj Mikát 
člen představenstva 

 


