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pRoHrÁŠpxÍ vresTNÍKA

Bytové družstvo DOK& Drtinova 6, ě,pop. 539, Smíohov, Praha, PSČ tSO 00, IČ
60195657, jako vlastník budovy svým prohlášením určuje prostorově vy,mezené č,ásti budovy,
které se za podmínek stanovených zákonem 72ll994 Sb. a v souladu se stavebním určením
stanoujednotkami a společnými částmi domu.

Obsqh prohlášení:
ČHrret< I Označení budoqy údaji podle katastru nernovitostí
Čtanet U Označení pozemku, který je předmětem převodu vlastrictví
ČHnek III Popis jednotek v budově
Čterret< tV Práva azávazky budovy
ČUnet V Určení společn}ch částí budoyy
ČUnet Vl Stanovení spoluvlastnických podílů vlastrríků jednotek na společných částech

budovy
ČUnet< Vtl Úprava práv k pozemku
ČUnet< Vttl Pravidlapro přispívání spoluvlasfiríků domu
ČUrret< X Pravidla pro spráw společných částí domu a určení správce
čHrret< x závéteěnáustanovení
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ČUnet< l
OZNAČENÍ BUDOVY ÚOal PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

§a (2) a)

Bytové družstvo Drtinova 6, č.pop. 539, Smíchov, Praha, P§Č 150 O0,IČ 60195657,zapsané
v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 1265 dne23.3,
1994, IČO 601 95 657, jevlastníkem budovy č.pop. 539 v Praze 5, katastnální území
Smíchov 72905t, Nemovitostje zappana na Katastrálního uřadu pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha, Pod§ídlištěm 1800/9, Praha 8, na listu vlastnictví é.2891.

ozNAčEM pozEMKu, KTERÝ r§ffiL'ilUTEM pŘ.EvoDu vLAsTNIcTví
§a (2) e)

§oučástí převodu je rovněž převod spoluvlastniokých podílů pozemku parcelní číslo 3007,
katastální rlzemí Smíchov'l2905l,z.apsaný u Katastráního úřadu pro hl. město Prahu
Katastrální pracoviště Praha na listu vlastrrictví ě.28gt,o celkové zastavěné ploše 402 m2.

Dnrh pozemku je zastavěná plocha a nádvoří,
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Jednotka č. 539/8 - s uvedením

Celková plochajednotky je 126,6l m'.
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V},bavení j.ednotky:

vana
baterie
zrronek
plynové etÁžovétopení
wc mísa s nádží
umyvadlo \

listovnl schránka
plynový sporák
plyn.průt.ohřívač
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Vy_bgvení jednojky:
vana 1 ks
baterie l ks
zvonek 1 ks
plynové etážovéůopení l ks
wc mísa s nádrží 1 ks
umyvadlo 1 ks
listovníschránka l ks
sporá,k l ks
plyn.prut.ohřívaě l ks

čUnet rv
PRÁVA AZAVAZKY BLIDOVY

K výhradnímu užívaní s jednotkou patří lodžie v rozsahu 3A5 m2 nezapočítaná do plochy jednotky.

Celková plocha jednotky ja 74,43

plocha jednotky je l 05,07 m'.
K výhradnímu užívaní s jednotkou paďí balkon v roxahu 3,00 m2 nezapočítaná do plochy jednotky.
Vybavení jednotkv_l
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Pťíbha k pohlášení vlastnka
DŮt ě.p.53€, ul, Drtlnova, k.rl. §míchov 729051

Píiloha k prohlá§enl vlas,tnlka
Drlm ó.p.S33, ul. Drlinová, k.ú. Smlchov 723051


