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M-lnvest Bohdal§G,a.§.
lÓ; 27086909, se sídlem Praha 10, Nad Vršovskou horou 88/4

j ej írnž jménem jed naj í člen ové představenstva:
JUDr. Jiří Kubizňák a lng" António Henrique Marques Antunes

Proh!ášenívlastníka budovy
o Wmezgní ednotek v budově

Podle §4 zákona č. 26§11992 Sb., o ápisech vlastnlckých a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném zněni,
navrhujeme, aby bylo do katastru nemovítostl vložEno loto Prohlášení vlastníka budovy, vypracované podle § 4
zákona ó,7a199{ §b. v platnĚm znění, Kerým se upravuji něReró *poluvlastnické váahy kbudovám a některé
vlastnické váahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují něktoré zákony (dále jen ákon o vlastnictví bytŮ} a
příslušných ustanovení ákona č. 4011964 §b. v platněm znění (dále jen občanský zákoník}.

0bsah:
l. ldentifikace vlastníka, označenia popís budovy

ll, Vymezeni bylových a nebyto$ch jednotek, popis jejich přislušenstvi, vybavení a výměra podlahové plochy.

lll. Určeni společných čásli budovy

lV, Stanoveni spoluvlashických podílů na společnýoh částech budovy
V, Označaní pozemku zastavěného, pozemků věcně přísíušných a určení práv k nim.

Vl, ?ráuaazÁuazky týkajíoise budovy, jejích společných časti a pozemků

Vll. Pravidla pro pfispívánispoluvlastnlků domu na výdaje spojené §e správou, provozsm, údžbou a opravami
spoleěnýOtt ffiti domu
Piavidla pro sBráw spoleřných č{eti domu a určenl osob5 pověřenó správou domu,
Závěr
Přllohy

v praze ar...§,§.:3OOí ,iqtq§trá}ní úřod pro hlavní nrěsto Prohu
Kďo§ttólní pfocov§tě Proho

JUDr, JiříKubizňák
Vklod próva ropsón v
nemovllotlí drro! .,.,.i,.....
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llac] V:,šcvskcu horou 68/4
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l.

ldentifikace vla§tníka, označení a popis budovy

M - lnvest 8ohdalec a.§., se sídlem vPraze 10, Nad VÉovskou horou 88/4, Ěo 27086909, zapsaná vobchodním
rejsťiku vedeným lvlěstsky'm soudem v Praze v oddilu B, vložka 8898, prohlašuje, že je výlučným vlastnikem budovy č.p,
1484 s garážauymi stáními označené v projektové dokumentaci na stavbu Nový Bohdalec, Praha 10, Michle jako objekt

ÁB,C" (dále jen 
"Objekt 

A,B,C" nebo "Budova") umístěné v Praze 10, katastrální území i,1ichle, na pozemku parc.č.

3018/30,
Budova, jednotky a pozemek citované v tomto článku jsou zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním

rjřadem pro Hlavníměsto Prahu - katasíálni pracoviště Praha se síd|em vPnaze, pro obec Praha a katastrálníúzemí
Michle na LV 5657,

Budova dle bodu 1. tohoto článku je zkolaudována na základě Kolaudačního rozhodnuti vydaného Stavebnim odborem
lvlěstské části Praha 10 dne 11,7,2005 pod čj. O§T 1876/05ll-{b-poz,3018/30lMích. s nabytím právní moci ze dne
11.7.200§.
Obytná skupina Nový Bohdalec - OBJEKI A,B,C obsahuje 216 bytových jednotek a 1 nebytovou jednofiu (1x

společná garáž),

§ouhrn ploch objektu budovy - OBJEKI A,B,C dle funkčního členěníjednotek v m2.

ll,

Vymezení jednotek v budově

Vlasťrlk budovy prohlašuje, že vymezuje v budově jednotky podle § 4 zákona ó. 7Ul9g4 §b. v platném zněnl takto:

Císlo
objekfu

l Bytové
: ;eOnofi<y

Nebytové
jednotkp

atelier

Nebytové
jednotky-

komory

Nebytová
jednotca-

spol. garáž

sHnl

Celkem
ploďa

jednotek

Společné
prOstory

A,ac 10577,69 37u,12 14311,81
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122, Jednotka é.517 je bytová jednotka s příslušenstvím a obsahuje:

mistnost vybavgní

+kk
Wc
kgupelna _.,3Á5ložnioe..._ . ., 16,86

míchací baterie

celkem

§ouóástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, kanalizace, topenl vó,radiátorŮ,
elektroinstalace silno i slaboproudá) kromě stoupacích vedeni vůetně uzavíracích ventilů. K vlastnictví
jednotky patří podlahová krytina, obklady stěn, vnitřní omltky, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna
nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vstupní dveře a vnější okna.

Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku:

123, Jednotka ě,518 je bytová jednotka s příslušenstvím a obsahuje:

místnost ploqhlv.ml wbavení

obývací pokoj+ kk ,__a5,90

4,51 umyvadlo .. .. 1

wc mísa s nádží 1

koupelna

míchacíbaterie

celkem 36,79

sklep 2,15

Sou€stí jednotky je jejl veškerá vnitřní instalace (pohubní rozvody vody, kanalizace, topení vě,radiátorťr,
elektroinstalace silno islaboproudá) kromě stoupacích vedení vóetné uzavíracích ventilů. K vlastnictvl
jednotlcy patří podlahová krytina, obklady stěn, vnitřnl omítky, nenosné příčky, vnitřnídveře a okna
nacházející se uvnitřjednotky, jakož i vstupní dveře a vnějši okna.

5999/143íí8{

Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku: 3679l1431181
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