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PRoHLÁŠertí
VLASTNíKA o RozoĚleruí pnÁva K NEMoVITÉ VĚcI

NA VLASTNICXÉ PnÁVO K JEDNOTKÁM

v budově é. p.402, ul. Mariánská, Praha 4
p|dle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., oběanský zákoník

VLAsTNÍK
MARňNSKA 39, Š.r.o. se sídlem Mariánsk á 4}2lgg, Lhotka, 142 0O Praha 4,

lč ot 499374,
zapsaná v OR, spisová složka C 30536, vedeném u Městského soudu v Praze
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,'
A. úoR.le o pozEMKU, DoMU, oBcl A KATAsrnÁlnínn úznmí

1. Předmětem rozděleníjsou tyto nemovité věci:
Pozemek parc. é.14011í, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 271 m2, jehož součástí
je stavba: Budova s číslem popisným 402, bytový dům.

2. Pozemek s budovou je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví 1501
pro katastrální území Lhotka 728071, obec Praha.

3. Bytový dům má 8 nadzemních podlaží (označené 1.NP až 8.NP). K bytovému domu nepatří
žádné dalšíobjekty.

4. Celkový počet bytů v domě:

5. Celková podlahová plocha bytů v domě:

23

1421,7 m2

B. Vymezenijednotek

Jednotka je věc nemovitá. Každájednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a
podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné.

Byt je ohraničen vnitřními povrchy obvodorných stěn, podlahou, stropem a qýplněmi stavebních
otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako
součást bytu umístěné mimo hlavní prostor. Součástí bytu je veškerá,vnitřní instalace (potrubní
rozvody vody, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) včetně uzavíracích ventilů, ryjma ventiIů
Ústředního topení. K bytu dáte patří nášlapné vrstvy podlah, stavební povrchové úpravy
obvodouých stěn a stropních konstrukcí, vnltřní vybavení bytu, nenosné příčky, vnitřní a vstupní
dveře. Součástí bytu nejsou stoupací vedení a rozvody tepla.

Půdorysy určující polohu bytů spolu s údaji o podlahoyých plochách bytů jsou vyznačeny v příloze
č.1 k tomuto prohlášení. Podlahová plocha všech bytů v objektu je 1421,7 m2.

Vlastník prohlašuje, ževymezuje níže uvedené jednotky:
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inezapoěítává se do plochy bytu

4o2l 1 1. byt
komora č. 1 (v 1. NP)
výměra 1,1m2 70,7 707l14217 Lodžieč. 1-přístup

pouze z bytu
6,96m2

4021 2 1. byt
komora č. 2 (v 1. NP)
výměra 1,,1m2 70,7 707l14217 Lodžieč.2-přístup

pouze z bvtu
6,96m2

4o2l 3 2. byt
komora ě. 3 (v 2. NP)
výměra 1,0m2 70,6 706114217 Lodžieč.3-přístup

Douze z bvtu
6,96m2

4021 4 2. byt
komora č. 4 (v 2. NP)
výměra 1,1m2 70,7 707l14217 Lodžieč.4-přístup

pouze z bytu
6,96m2

4021 5 2. byt
komora č, 5 (v 2. NP)
rnýměra,1,0m2 41,6 416114217 Lodžieč.5_přístup

pouze z bvtu
6,96m'

4021 6 3. byt
komora č, 6 (v 3. NP)
výměra 1,0m2 70,6 706114217 Lodžieě.6-přístup

pouze z bytu
6,96m'

4o2l7 3. byt
komora č. 7 (v 3. NP)
výměra 1,1m2 70,7 7o7l14217 Lodžieč.7-přístup

pouze z bvtu
6,96m'

4021 8 3. byt
komora č. 8 (v 3. NP)
uýměra 1,0m2 41,6 416114217 Lodžie ě.8 - přístup

pouze z bytu
6,96m2

4o2l 9 4. byt
komora č. 9 (v 4. NP)
výměra í,Om2 70,6 706114217 Lodžieč.9-přístup

Douze z bvtu
6,96m2
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3- nadzemní podlaží


