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Zlichavem §,.,::,:|dluT,l**,5,§lť zl,h::rP 3:,éo:1ur,,*9:e1!?r,e,] za§toup€né předsedou družstva : Ing. Madimirem Helleren, Praha 5, Nad Zlichovem 4S9l24 a členkou

představenstva lng. Drahuší Kadeřábkovou, Ptaha 5, Nad Zlíchovem 46al22, jako vlastnik nemovitosti, budovy
{p.464 a 465, Nad Zlíchovem 26 a 28 postavených na pozemku č. parc. 1467 a 14ó8 zast, plocha objehem

., .. : bydlení, vše zapsané mimo jiné na LV č, 1298, k,ú, Hlubočepy, rněstská čá§t Praha 5, obec Prahr, včetně
; - veškerého zákonného pffslušenství a součásti, kteréjsou nedilnou součástí nemovitgsti,

í II.
Vlastnft pozemků

Bytové družstvo Nad Zlíchovem IL, se sídlern Praha 5, Nad Ztíchove m 22,, čp.459. lČo : 6241034ž,
zastoupené'předsedou družstvo : Ing. Vladimírem Hetlerem, Praha 5, Nad Zlíchovem 459124 a členkou
představenstva Ing. Drahu§i Kadeřábkovou, Praha 5, Nad Zlíchovem 46aD2, jako vlastník puc.ě,1413ll a
L?77/6 o§tetní plochy/zeleň vše zapsané mimo jiné na LV č, 1298, k,ú. Htubočepy, mč§t§ká ěist Praha 5, obec
Praha" včetně vďkerého zákonného příslušensM

' Dle snrlouyy Či, ZZnnWn006lT-155/Ji byly Českou repubtikou-Ministerstvem financi převedly dle §
óOa a násl. zákona č. 219/2000Sb., v platném zněni mimo jiné pozemky č, parc. L4ó7 a 1468 zast, plocha
objektem bydlenl aparc,1473ll a 171716 ostatnl plochy l zeíeň.

Pozemky č. paro.1467 a 1468 , na kterých je postavena budova čp. 464 a 465, ve které se vyěleňujt
jednotky podle zÉrkona 72194 Sb,jsou mimo jiné ve vlastnictví Bytového družstva Nad Zlíchovem II., se sídlen
Praha 5, N*d Zlíchovem 22, fi.459, tČO : gZalOS42, vše zapsarré na LV č, 1298, k.ú. Hlubočepy, městská část
Praha 5, obeo Prahg,

Související okolni pozemlcy parc.č l473l1 a l'?|716 o§tatní ptochy / zeleň byly sceleny a následně
rozděleny na paťc. ě, l473ll, 1413/4 a L473/3, dle ověřeného geometrického plánu č, l6l4-7naa? ze dne
24,2.2ga7 áotoveného §§P-goodetioké prácg Rumburská 8, Praha 9, ověřené Ing, Kamilem Endr§tern Ph.D,,
ktorý je nedilnou souč,ástí tohoto spisu.

Z uvedeného geometrického plánu vyplYvá, že k budově ě,p. 464 a 465, postavené na st. parcele ě. 1467
a 1468 náleží nov§ vaťklá parcela 147314 ostatnl plochy/zeleň.

Práva kpozemkŮm č, parc.t467 a 1468 a nově vzniklá paroett 14?3/4 ostatní plochy/zeleř se
následně stanoví v souladu splatnými právnimi předpisy talí, aby rozsah práv kpozemku odpovldal rozsalru
spoluvlastniclrých podilů na společných ěastech domu.

uL
Změn* užív{ni nebytového prostoru m společnou část domu

,, Dle souhlasu Úradu Městské části Pral,a 5 ěj. Výst.Hl^464-4l/08 DB došlo ke změně uávání časti
nebytových pro§tor é,464125 na společné ěasti ďomu, Tímto kokem došlo ke zrrenšení nebytového pro§toru
é,464t25 a změně podllu jednotlivýoh bytových jednotek a nebytových prostonl na společnýoh částech budovy.

Iv.
Vymezení jcdnotek

Ve smyslu ust,§ 5 aik, é.72l1gg4§b" v platném zněrí, kte,lim se uprawjí některé spoluvlastnické vaahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým jednotkám, a doplňuji některé zákony § touto
problernatikou spojené, jako vlastnik, předmětných nemovitosti, tímto Bytové družstvo Nad Zlíchovem II., se
sídlem Praha 5, Nad Zlíchovem 22, tČo: ez+to:+2, (dále jen " vlastnik budoť) prohlásil, že v budově ép. 464 a
4Ó5, k,Ú. Hlubočepy, městská část Prahr 5, obec Prahq vymezuje veškeré byty a nebytové prostory jako jednotky
podle zákona é, 72ll994 §b., v plttném znění.
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K vlastnictvi jednotky dáe patří spoluvlastniclcý podíl na společných částech budovy jehoŽ velikost Čini

:23O l t0 000 .

24} Jednotka č, 465 l24, je byt č. 24, vel. 2+l s příslušenstvím, situovaný v 5.NP, v pravé étfuti domu,

skládajici se z dále uvedených prostor a vybaveni:

WC mísa se splachovadlem:
větrak:
topná tělesa:
listovni scfuánka:
domácí tetefon:
vodoměr;
osvětlovaci tělesa:
mislci bateňe:

Prostory;

kuchyně:
pokoj;
pokoj;
koupelna:
předsíň:
spiž:
WC:

kuohyňská liŇa:
sporá* plynový:
vestavěné slďině:
vána:
umyvadlo:
plynovó karma:
WC mlsa se splachovadlem;
větrák:
topná tětesa:
listovní sckáŇa:
domácí telefon:
vodoměr:
osvětlovaci tělesa:
mísicí baterie:

-ir,

lks
Iks
2ks
lks
lks
lks
5ks
3ks

lks
lks
lk§
lks
tks
lks
1k§
1k§
4k§
1k§
lks
lks
7ks
3ks

?,86 m2

16.6§ m2

?2.60m2
Z.Vlmz
4.L7 mŽ

1,78 m2

0.97 m2

sklep: ( plocha sktepní pťo§tory 1.99 m2 se nezapočítávi do celkovó plochy bytu,)

balkon: ( plocha balkonu I.05 m2 so nezapočitává do celkové plochy byru}

C§LKEM: 36.27 m2

Vybavení jcdnotlry ( včeerě vybavori pofizenďro vlastrúm nirkladem stívajíciho nájemce,)

K vlastnictvl jednotky dále paťí spoluvlastniclcý podíl na společných částech budovy jehož velikost činí

: 364 / l0 000.
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Příloha ó.2,

Prostor označený'Vý' je součástí jednotky 464 / 11

á%
lng. Vladimír Heller

předseda družstva

Prostoroznačený "ť' je souéástíjednotky 465 / 23

lta&ta@l
lng. Drahuše Kadeřábková

ělen představenstva

ft§"Jr,BnBíEUfi
Ňáť;zj,cJbo"3§ofrlná",

tčo ez+1os+z

465 l 22
66,03 m2

464l ,ló

5't,31 m2

4a4 l 11
68,45 m2

465 l 24
56,27 m2


