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§polr-tv].astnick:ý podí 1 jednothl, b5,tut na
bltdovl,, hterý je dán poměrem 73? / 1038ó§.

společných čágtech

2.25..]ednotka * byt (Ě.popisné /

§.35, t,Fopis jednotky
sl,;],ádáses3+1
§ pťíslt-tĚenstvím
a) kuchyně ...1C}.9B tnt
b) pokaj . t. t t 1?.73 mr
c) Pok(]j l1.2o ma
d) pokoj .ttlt...1.13.16 me
e) pĚedsťň ........1ů.BB rnž
f ) koutpelna ,,,.,l, 3.9§ m3
s) WC .l.,.,.l..... (J,Ťó ínl
h) glt, lep t.t.l,...t 1.76 nr!, i) lodtie rt....rt. ó.?6 rnc

Fodlahová plocha 1odtie
plochy Jednot!.1}, - bytr-r.

2.2e..1ednotka - byt {č,popisné l

2. ?á, 1. Papis jednotl,:.l,
st:IádáEer3+1
Ě pĚísluĚenstvím
a) h.uchyně ., . 1ů.9B rnt
b) pok6j .tttt,r,,l1?.7? mr
c) pok§j t.t,.1?.?(l mt
d} pokoj t..t.l§,1& ne
e) pÉedsťň l.. t....lQ.88 mr
f) koupelna .,.lll! ?.98 mt
s) WC .., ., (t.9O rnn
h) sklep l. t§ me
i) lodĚie ..!.l..tl ó.Ťá mt

č.bytul 443 / 11 v 6. podlaží
443 / 12 v 7. podla§í
443 / 1§ v 7. podlaží

3. 35. ?. V), baven í j ednotl.;,}l l

a) kuchyňEká Iinka .lt*
b) spotřebič plyn . l. l,
c) vestavÉné skťínĚ .. t t l.. l.
d). vana ..1.1l t..l l t D l..

e} utmyvadIo t. t..l l.. I

f ) tJC mí5á § nádrĚí ...tlůl..
s) vodgvodní baterig
h) topná tělesa l l,.,
i) listovní schránlra l.,trt,.
j ) rvonel.1, - dom. telefon
k,) vodomĚr SV lllí,
1 } vodorněr TUV. ,

§É nerapoč J tává do ce1l,;ové

1 l.;s
1kg{ ,. -J. řtb

l, ks
1ks
1 l.;s
3 1,1E

4kg
1ks
1 !,;s
í l.;g

..i 3 ks
P§d 1ahové

Éelkavá výměra pod}ahové plochy jednotky bytur je 7?,§8 mt,
Pro výpoĚet spolutvlagtnických podílů je plocha gaohrouhlena ng
7É, á mC.

2.35.3,l{ vlastnictví .jednotkr. č, 443/ L1.
č.443/L?,' č, 443/ t3 dále patťí s

Spoluvlastnický podí t jednoth1, b},tut na spo],pčných částech
bttdovy, l,;terý je dán pomĚrem 7t6 / 10§Bá§.

Ě.bytu) 443 l 14 v B. podl'aží
443 l 15 v 8. podlaží

.r'
§.3é. !. Vybavení jednoth:1,1

§
b
c
d
É
Ť
s
h
i
j
k
1

kutchyňská linlta t..t, 1 1,;,E

spotřebič plyn t. , t t,,,.... 1 ks
vest*věnÉ gkříně .tlt..... 1 ks
Vaná l.tt, .,....,..,. 1 l'iS
urnyvadlo .........l.t 1 ks
WĚ mísa § nádrĚJ ,.,...... 1 kE
vodavodní baterie .tl..,.. § ks
topná tělesa .ll.t 4 ks
liEtovní schránka 1 ks
avonek - dom. telefon 1 ks
vodoměr SV 1.1lr...ll 2 ks
vodoměr TUV..rl r......,.ll 3 l,;,s

Fodlahová plocha 1odtie
ploch), jednothy - b).tt-t.

§E neaapočítává do ce],kové podlahovÉ

Eelková výměra podlahové p].ochy jednotl.:y - bytr-t je 73,95 mr,
Fro výFoĚet §pOluvlástnických p6dílů je plocha zao1.1'rouhlena na
73"O mt.

xffiat§



' .3.. 36. §. K vlaEtníctví jednotlal, g. 443/ t4
č. 443/ t§ dála patlrí:

§polutvlastníc1,1ý pod í 1, jednothl, b},tt_t na gpoleťných částech
budovy, který je dán pomĚrem 7§ř ./ 1(,žB&§.

2.27..]ednotka - byt (č.popisné l Ě.bytu, 444 / l v 1_ pgdlaží
444l 2v2. podlaží
444/ 5v3.podlaží
444 l 13 v 7. podlaží
444 J 14 v a. podl,aží

ž.37. 1. Popig jndnotl.:5, ?. ?7.3. Vs,bavení jednotky lg1,11ádáspe§+1
§ příslušenstvím
a) ý.utchyně }l.t....tCI.98 mr a). kurchyňsltá 1ínka til..rtllt 1 ks
b) ptll,;o.i í?.73 rnt b} spotřebiĚ plyn ,.. r r.,.... 1 1,1s

c) pokoj lt.!(t m! c) vegtavĚnÉ sltřťně t,l r r t, t r 1 kg
d) p§kój tr.tt 1§, 1ó rn* d) vána ,ttr.tt.,l,.t,..'.,... 1 h.s
e} pĚedsíň lttll..,10.BB ma e} umyvadlo .lt..1.1...l 1 ks
f ) koltpelna tllt,.t ž.?B m3 f ) W§ mťsa E nádrží .".....,. 1 ks
s) WÉ 1,1.. í_},ýdt 6t €) vodovodní baterie t t r r l... s ks
h) sl;lpp t l.. t ř.17 mr h} topná tĚlgsa l... t 4 ks
i) lodĚie tl..rtl.t 6.9ó mz i) listovní schránka 1 ks

j) svonel.i - dorn.te}aÝan íttt! 1 k:s
k} vodoměr §V....tttlt!,rlrrl 2 ks
1) vodorněr TUV..tll!trll!.tt. 3 L;s

Pod].ahová plocha 1trdtie §É neeapoť ítává dcr celt;ové podlahovÉ
Ploch1, jednot.ky - b),tut.
Ce}k,ová výrněra podlahov* pl,ochy jednotky - bytr.r je 7?r99 m?.
Fro y;y?počet sp§lutvlastnirkých podí 1.ů je plocha eao|.;rouhlpna na
73, t]l ťnl .

3. ?7,3. [{ vlastnictví jednotk,y ť. 444/t- Ě: ii1!3
č. 444/ L3
č. 444/14 dále patřť !

§pcrlltvlastnický podí 1 jednotl,;5, bytur í^ gFoleĚných částech
budov5,, který je dán pomérern 7§(r / Ló2B6a, /

|/
?,?a,Jednotka - byt {Ě.pclpisné f Ě.bytu) 444

444
444

!,38. 1. Fopis jednotl,;},
sl,;].ádáEel§+1
§ pĚís],t-t§enstvťrn

?, 38. a. Vybavení jednotky l

klrchyňsh.á ],inka , t.. f .,..l 1 ks
§potřEbič trlyn i r r. r,.. . .. 1 ks
vestavěnÉ sl,lťíně t,.l r r... 1 hE
vaná.lt.. .tl,."..... 1 l:s
umyvadlo l.,l.tl1.1,t 1},ls
W§ mísa s nádrší ...,...,. 1 l.:s
vodovodní baterie l.....rr 3 kE
tcrpná tě}ega ttl..,,.'..... 4 ks
1istevní schránl.i,a itl.t.tl 1 l,;g
zvongl,; * dorn, te],efon . r..l J. l,;s
vcrdoměr §V !..t.ll.tl 3 hs
vndorněr TUV..lltll 3 1,1s

l§
l4
/ 't§

v 2. podlatí
v §. podlaží
v-B. podlaží

a) kuchyné .t.tt.,.J,{:r.?S ml a}
b) pokoj .. t l. 19.7t mt b)
c ) poko_,i 13. ?O ml c )
d } pokoj 1§. 1& mt| d )

e} předsíň . ..1ř,8B mt e)
f) l,1oupelna .,..t., 3.ŤB mr f )

e) WC .... r t]t.S§ pr É)
h) sl,llep t t r t. í.ó9 rnn h)
i} lodžie .,r.tt..t 6.9& ma i)

j)
|,l )

1)

4u,la, (ř -
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-,BD -PRAGOSTAY Strašnická ZrPraha 10
PříIoha č.l /
Ze dnel J,ú,lall
katastrální území:
Ulice;
§. popisné:
C. parcelníl
původní vlastník:
Adresa;
rčol

strana / k prohlášení vtastníka buitovy; |?t - /lv

EoRNÍ naĚcgoLUPY
Livornská
44?, 443, 4441 445r.446, 447, 448,4491 45a
5a9l44r 509/43, s09l42,509l4t, §09/40, 509139, 50968, 509/37, 509R6
BD PRAGO§TAV
§trašnickí 2, Praha 10
00034843

nnEa

bytová jednotka a sklep
ostatní bytové j ednotky
společné části domu
společný nebytový prostor
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ry; E;lš,.,, ŤŤ--

Příloba č.: / strana
Ze dne: J-"ft.,tífr

k prohlášenívlastníka budovy: lrJ - 1163
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:

I) - PRAGOST.{V Strašnická 2, Praha 1_0

4. patro

450§

E
12.69
m'

I 
ason

t]
|,1,*

449lgi

E
72.s8
nrt

Iaue
f,ll

|-,;,

n.la,l|+rs,t

lffit
12^69l n.69
oi' l ,ú'

44119

H
7z.69
ni'

|*rz,t

ill
lTu,

rlr,n|aaen

í--E.:lzaffil

dJ5i9

fr
72§9
m'

|*sit
31
-t
|'hp

443§

E
12,?9
m'

443/8

a5
12,91
m'

442tu

72,§
m

44zllZ

7E,l0
m

u2lt3
{5,96
m

5. patro

7. patro

tsoltsllsoltl
l

lHl
72s9 l72s9ní l.'

441lls

E
nq9

m

|laruíl
rp

lrsirJ
i

E
12,?t 

1

m'

l,{15/l4 í4{l§

E
12al
m'

446/l5l

E
73,t1 

]m

i4l6A4

xt
l?5.70
l*'

Tl
r.zq9
lm

l42l73

ll"11
m

ryuuI

I

?8,18
§tl

u2ni
l§,l4
m

t

l


