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A. Popis budovy a pozemku
1. Bytové družsfuo Žůkov, se sídlem Praha 3, Pod Lipami 25It l 64,IČ0 00033529, předsedou

představenstva panem Ing.
Ullrichem je vlastníkem:

Janem Železnýmamístopředsedou představenstva panem In g. Tomášem

budovy (se všemi součásfrni a příslušenstvím):

čislo popisné 71,7,

v ulici Dlouhá,
v obci Praha, městská část Praha 1,

na katashálním území Staré Město,

Budova oznaěená dále uvedeným číslem popisným a orientačním senacházi na dále uvedeném
pozemku:

čp.7I7,č. or. 40 na pozemku č, parc. 71,112 o výměře 418,0 m2

2. Veškeré uvedené nemovitosti jsou zapsány se všemi součástmi a příslušenstvím

u katastr. uřadu: Praha - město

pro katashální uzemí: Staré Město

Vlastnické právo k výše uvedené budově je zapsáno na LV č.: 224
Pozemek, na kterém se budova nacházi, není ve vlastrrictví vlasfirika budovy. Vlastnické právo k tomuto
pozemku je zapsiá,no pro Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, Praha 1 na listu vlastnictví č.576,
katastrální izemí Staré Město, obec Praha.

B. Yymezení jednotek v domě

Vlastník budovy tímto ěiní prohlášení, kterym určuje v popsané budově prostorově vymezené části
budovy, které se za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytů a v souladu se stavebním
určením stanou jednotkami a společnými částmi domu:

Jednotka č,7l7l0lje byt o velikosti 4+1 umístěný v druhém nadzemním podlaží domu.

Celková plocha jednotky je 97.1 m2.

Jednotku ó. 7t7 l01 Ťtoíí:
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Jednotka ě.717lt3je byt o velikosti 4+1 umístěný v šestém nadzemním podlaží domu,

Celková plocha jednotky je 97,1 l#.
Jednotku ě. 7 17 l t3 Ivoři:

- pokoj 27,6 m2

- pokoj t7.4 m2

- pokoj l1.8 m2

- předsíň lt.7 m2

- pokoj 10.8 m2

- kuchyň l0.3 m2

4.8Iď- koupelna

- šatrra 1.8 m2

- WC 0.9 m2

- balkon (plocha balkonu se nezapoěítává do plochy bytu)
- sklep (plocha sklepa se nezapočítává do plochy bytu)

K jednotce náleži nenosné příčky, dveře a okna, podlahy, rozvody elektroinstalace, plynu a vody, pokud
se v jednotce nacháaejí, Jednotka je dále vybavena standardním vybavenim v souladu se srným
kolaudačním určením.

K vlastnictví jednotky ě.7I7ll3 dále patři spoluvlastnický podíl o velikosti 97lll7029 na společných
ěástech budovy.

Jednotka é.717ll4 je byt o velikosti l+kk umístěný v šestém nadzemním podlaží domu.

Celková plocha jednotky je 24.6 m2.

Jednotku ě. 7 17 ll4 WořL:

- pokoj+kk 20.7 í#
- předsíň 2.1l*
- koupelna+WC 1.8 m2

- balkon (plocha balkonu se nezapočítává do plochy bytu)

- sklep (plocha sklepa se nezapočítává do plochy bytu)

K jednotce náleži nenosné příčky, dveře a okna, podia}ry, rozvody elekfuoinstalace, plynu a vody, pokud
se v jednotce nacháaeji. Jednotka je dále vybavena standardním vybavením v souladu se svým
kolaudačnim určením.

K vlastnictví jednotky č,7l7l14 dále paťí spoluvlastrrický podíl o velikosti 246117029 na společných
částech budovy.

Jednotka č.7l7lt5je byt o velikosti 3+t umístěný v šestém nadzemním podlaží domu.

Celková plocha jednotky je 7S.4 r*.
Jednotku č, 7l7 ll5 Woíí:

- pokoj

- pokoj

- pokoj

- předsiň

21.0lď
14.7 m2

l4.0 m2

t2.3 m2
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- kuchyň 10.3 m2

- koupelna 5.3 m2

- WC 0.8 m2
- balkon (plocha balkonu senezapoěítÁvá do plochy bytu)
- sklep (plocha sklepa se nezapočítávádo plochy bytu)

K jednotcé ná|ežínenosné příčky, dveře a okna, podlahy, rozvody elekftoinstalace, plynu a vody, pokud
se vjednotce nacházejí. Jednotkaje dále vybavena standardním vybavením v souladu se svým
kolaudačním určením.

K vlastnictví jednotky č. 717l|5 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 784l17029 na společných
částech budovy.

Jednotka ě,7l7116 je byt o velikosti 4+1 umístěný v sedmém nadzemním podlaží domu.

Celková plocha j ednotky je 95.2 m2,

Jednotku é. 7 l7 116 tvoii:

- pokoj 28.5 m2

- pokoj 16.8 m2

- pokoj I5,4 m2

- pokoj 0.a ď
- předsíň 10.3 m2

- kuchyň 6.1m2

- koupelna 5.2n?
- WC 0.9 m2

- balkon (ptocha balkonu se nezapočítává do plochy byfu)
- sklep (plocha sklepa se nezapočítávádo plochy bytu)

K jednotce náLežinenosné příčky, dveře a okna, podlahy, rozvody elektoinstalace, plynu a vody, pokud
se v jednotce nacháneji. Jednotka je dále vybavena standardním vybavením v souladu se svým
kolaudačním wěením.

K vlastnictví jednotky ó, 7I711,6 dále paťí spoluvlasfirický podíl o velikosti 952117029 na spoleěných
částech budovy.
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Jednotka č.717l17 je byt o velikosti 1+k{< umístěný v sedmém nadzemním podlaží domu.

Celková plocha jednotky je 25.7 m2.

Jednotku é. 711 l17 ťroíi:

- pokoj+kk 22,4l#
- předsíň 2.0 Ň
- koupelna+WC, 1.3 m2

- balkon (plocha balkonu se nezapočítává do plochy bytu)

- sklep (plocha sklepa se nezapočítává do plochy bytu)

K jednotce náležínenosné příěky, dveře a okna, podlalry, rozvody elektoinstalace, plynu a vody, pokud
se v jednotcenacházeji. Jednotka je dále vybavena standardním vybavením v souladu se sqým
kolaudačním určením.

K vlastnictví jednotky ó.7I'lll7 dále paťí spoluvlastrrický podíl o velikosti 25?117029 na společných
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