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Společnost Holandská čtvrť s.r.o., 
se sídlem Filmařská 1153/19, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
IČO 01558935 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 208371 
jednající jednatelem společnosti Ing. Mariánem Krajčou, zastoupena na základě plné moci Ing. Jakubem 
Bernadym 
 
vydává níže uvedeného dne jako vlastník budovy toto  
 
 

Prohlášení vlastníka budovy 
podle § 4 zákona č.72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
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III. Určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek, stanovení 

spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech budovy 
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VI. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami 

společných částí domu, a hospodaření domu 
VII. Pravidla pro správu společných částí domu a určení správce, další práva a povinnosti vlastníků 
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VIII. Závěrečná ustanovení 
 
I.  
Označení budovy a pozemků údaji podle katastru nemovitostí 

Shora uvedená společnost Holandská čtvrť s.r.o., se sídlem Filmařská 1153/19, Hlubočepy, 152 00 
Praha 5, IČ 01558935 (dále též Vlastník) je vlastníkem: 

 
- rozestavěné budovy  o sedmi  nadzemních podlažích a dvou podzemních podlažích bez čísla po-

pisného na pozemku parc. č. st. 619 v katastrálním území Řepčín, obec Olomouc (dále též budova),  
- pozemku parc. č. st. 619, o výměře 1.216 m2, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 

Řepčín, obec Olomouc,   
- pozemku parc. č. 849/92 o výměře 1.512 m2, orná půda a pozemku parc. č. 849/93 o výměře    

1.427 m2, orná půda v katastrálním území Řepčín, obec Olomouc. Tyto pozemky vznikly geometric-
kým plánem pro rozdělení pozemku vyhotoveným GEODES GROUP s.r.o., Fibichova 1141/2, 779 00  
Olomouc, číslo plánu 633-377/2013, oddělením z původního pozemku parc. č. 849/90 o výměře  
8.434 m2. Geometrický plán tvoří přílohu č. 2 tohoto prohlášení 
 

to vše zapsané na LV č. 1244 pro katastrálním území Řepčín, obec Olomouc, vedený u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.  
 
Na uvedenou budovu bylo vydáno stavební povolení rozhodnutím Magistrátu města Olomouc, odborem 
stavebním, oddělením pozemních staveb pod č.j. Sm01/OPS/42/5241/2009/Pe ze dne 4.2.2010, které 
nabylo právní moci dne 6.3.2010, která tvoří přílohu č. 3a tohoto prohlášení, dále pak rozhodnutí o změně 
stavby před jejím dokončením vydané Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním, oddělením 
pozemních staveb pod č.j. SmO1/OPS/42/5153/2012/Pe ze dne 29.1.2013, které nabylo právní moci dne 
31.1.2013, která tvoří přílohu č. 3b tohoto prohlášení a dále rozhodnutí o změně stavby před jejím 
dokončením vydané Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním, oddělením pozemních staveb 
pod č.j. SMO1/OPS/42/4364/2013/Pe ze dne 25.11.2013, které nabylo právní moci dne 28.11.2013, které 
tvoří přílohu č. 3c tohoto prohlášení. 
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II.  
Číslo jednotek včetně pojmenování a umístění v budově, popis jednotek, jejich příslušenství, 
podlahová plocha a popis jejich vybavení  
Vlastník budovy tímto prohlašuje podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších 
předpisů, že vymezuje ve výše uvedené rozestavěné budově následující rozestavěné jednotky: 
 
1. Jednotku č. 1101, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 3+kk.  

Popis jednotky: 
 

obývací pokoj + kuchyňský kout 29,47 m2 
pokoj 14,51 m2 
koupelna 5,08 m2 
předsíň 11,61 m2 
ložnice 15,32 m2 
wc 1,56 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 77,55 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
2. Jednotku č. 1102, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 21,40 m2 
předsíň 3,63 m2 
koupelna + wc 3,74 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 28,77 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
3. Jednotku č. 1103, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,48 m2 
pokoj 15,12 m2 
koupelna + wc 5,34 m2 
předsíň 6,48 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 51,02 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
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Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
4. Jednotku č. 1104, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,27 m2 
pokoj 15,97 m2 
koupelna + wc 5,37 m2 
předsíň 6,18 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 49,79 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
5. Jednotku č. 1105, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 30,32 m2 
pokoj 13,02 m2 
koupelna + wc 4,44 m2 
předsíň 8,37 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,15 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
6. Jednotku č. 1106, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 30,39 m2 
pokoj 12,99 m2 
koupelna + wc 4,45 m2 
předsíň 8,21 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,04 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
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nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
7. Jednotku č. 1107, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 24,74 m2 
předsíň 4,31 m2 
koupelna + wc 3,45 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 32,50 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
8. Jednotku č. 1108, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,18 m2 
pokoj 16,10 m2 
koupelna + wc 5,41 m2 
předsíň 5,74 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 49,43 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
9. Jednotku č. 1109, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,60 m2 
pokoj 15,63 m2 
koupelna + wc 5,28 m2 
předsíň 5,65 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 49,16 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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10. Jednotku č. 2101, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 3+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,35 m2 
pokoj 14,55 m2 
koupelna I 4,37 m2 
koupelna II 2,87 m2 
wc 1,65 m2 
ložnice 16,50 m2 
předsíň 8,90 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 78,19 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
11. Jednotku č. 2102, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 21,03 m2 
předsíň 3,47 m2 
koupelna + wc 3,69 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 28,19 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
12. Jednotku č. 2103, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,06 m2 
pokoj 15,70 m2 
koupelna + wc 5,36 m2 
předsíň 6,27 m2 
komora 1,6 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 50,99 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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13. Jednotku č. 2104, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,86 m2 
pokoj 15,63 m2 
koupelna + wc 5,33 m2 
předsíň 5,68 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 49,50 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

14. Jednotku č. 2105, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 21,35 m2 
předsíň 3,67 m2 
koupelna + wc 3,71 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 28,73 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

15. Jednotku č. 2106, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 3+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,57 m2 
pokoj 14,44 m2 
koupelna 5,05 m2 
předsíň 11,6 m2 
pokoj 15,17 m2 
wc 1,49 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 77,32 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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16. Jednotku č. 2107, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,58 m2 
pokoj 15,59 m2 
koupelna + wc 5,36 m2 
předsíň 5,67 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 49,20 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
17. Jednotku č. 2108, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,29 m2 
pokoj 15,98 m2 
koupelna + wc 5,39 m2 
předsíň 5,75 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 49,41 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
18. Jednotku č. 2109, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 24,69 m2 
předsíň 4,29 m2 
koupelna + wc 3,57 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 32,55 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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19. Jednotku č. 1201, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,50 m2 
předsíň 4,24 m2 
koupelna + wc 4,37 m2 
sklep 2,10 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 33,21 m2 
balkon 6,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

20. Jednotku č. 1202, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,03 m2 
předsíň 3,71 m2 
koupelna + wc 3,34 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 35,08 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

21. Jednotku č. 1203, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,69 m2 
pokoj 15,78 m2 
koupelna + wc 5,27 m2 
předsíň 5,67 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,41 m2 
balkon 4,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
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jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
22. Jednotku č. 1220, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 16,02 m2 
koupelna + wc 3,70 m2 
předsíň 3,00 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 22,72 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

23. Jednotku č. 1221, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 23,25 m2 
koupelna + wc 4,56 m2 
předsíň 3,02 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 30,83 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
24. Jednotku č. 1205, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,66 m2 
pokoj 13,10 m2 
koupelna + wc 4,45 m2 
předsíň 8,17 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 54,38 m2 
balkon 9,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
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nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
25. Jednotku č. 1206, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,59 m2 
pokoj 13,11 m2 
koupelna + wc 4,44 m2 
předsíň 8,24 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 54,38 m2 
balkon 5,40 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

26. Jednotku č. 1207, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 24,70 m2 
předsíň 4,39 m2 
koupelna + wc 3,35 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 32,44 m2 
balkon 6,75 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
27. Jednotku č. 1208, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,69 m2 
pokoj 16,03 m2 
koupelna + wc 5,44 m2 
předsíň 5,82 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,98 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    
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Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
28. Jednotku č. 1209, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,40 m2 
pokoj 15,75 m2 
koupelna + wc 5,23 m2 
předsíň 5,69 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,07 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
29. Jednotku č. 1210, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,05 m2 
pokoj 20,89 m2 
koupelna 2,90 m2 
předsíň 7,08 m2 
wc 1,53 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 61,45 m2 
balkon 6,10 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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30. Jednotku č. 2201, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 3+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 30,07 m2 
pokoj 15,18 m2 
koupelna I 4,00 m2 
koupelna II 3,05 m2 
wc 1,67 m2 
ložnice 16,31 m2 
předsíň 9,27 m2 
komora 1,6 m2 
sklep 2,7 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 83,85 m2 
balkon 3,10 m2 
balkon 5,40 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
31. Jednotku č. 2202, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 27,74 m2 
předsíň 3,23 m2 
koupelna + wc 3,94 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 34,91 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
32. Jednotku č. 2220, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 16,06 m2 
koupelna + wc 3,92 m2 
předsíň 3,00 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 22,98 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
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Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
33. Jednotku č. 2221, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 23,27 m2 
koupelna + wc 4,65 m2 
předsíň 2,68 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 30,60 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
34. Jednotku č. 2204, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,71 m2 
pokoj 15,66 m2 
koupelna + wc 5,32 m2 
předsíň 5,69 m2 
sklep 2,5 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 57,88 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
35. Jednotku č. 2205, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 27,89 m2 
předsíň 3,32 m2 
koupelna + wc 3,93 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 35,14 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
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Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

36. Jednotku č. 2206, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,43 m2 
předsíň 3,91 m2 
koupelna + wc 4,67 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 31,01 m2 
balkon 6,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
37. Jednotku č. 2207, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,99 m2 
pokoj 20,91 m2 
koupelna 3,00 m2 
předsíň 7,15 m2 
wc 1,56 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 63,21 m2 
balkon 6,10 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
38. Jednotku č. 2208, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,35 m2 
pokoj 16,07 m2 
koupelna + wc 5,56 m2 
předsíň 5,66 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,64 m2 
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balkon 3,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
39. Jednotku č. 2209, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je byt 4+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 30,14 m2 
pokoj 10,64 m2 
pokoj 11,02 m2 
ložnice 12,79 m2 
koupelna I 3,39 m2 
koupelna II 5,59 m2 
wc 1,92 m2 
předsíň 13,55 m2 
komora 1,60 m2 
sklep 4,20 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 94,84 m2 
balkon 10,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
40. Jednotku č. 1301, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,53 m2 
předsíň 4,19 m2 
koupelna + wc 4,46 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 31,18 m2 
balkon 6,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
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jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
41. Jednotku č. 1302, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,03 m2 
předsíň 3,30 m2 
koupelna + wc 3,70 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 36,63 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
42. Jednotku č. 1303, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,74 m2 
pokoj 15,79 m2 
koupelna + wc 5,16 m2 
předsíň 5,66 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,95 m2 
balkon 4,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
43. Jednotku č. 1320, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 16,31 m2 
koupelna + wc 3,53 m2 
předsíň 3,03 m2 
sklep 2,10 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 24,97 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
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Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
44. Jednotku č. 1321, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 23,17 m2 
koupelna + wc 4,49 m2 
předsíň 2,97 m2 
sklep 2,10 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 32,73 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

45. Jednotku č. 1305, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,06 m2 
pokoj 12,02 m2 
koupelna + wc 6,15 m2 
předsíň 7,93 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,76 m2 
balkon 9,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
46. Jednotku č. 1306, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,73 m2 
pokoj 13,11 m2 
koupelna + wc 4,56 m2 
předsíň 8,15 m2 
sklep 2,10 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,65 m2 
balkon 5,40 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do        
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celkové podlahové plochy jednotky)  
 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
47. Jednotku č. 1307, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 24,80 m2 
předsíň 4,63 m2 
koupelna + wc 3,39 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 32,82 m2 
balkon 6,75 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
48. Jednotku č. 1308, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 27,11 m2 
pokoj 16,03 m2 
koupelna + wc 5,78 m2 
předsíň 6,10 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,02 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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49. Jednotku č. 1309, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,54 m2 
pokoj 15,73 m2 
koupelna + wc 5,49 m2 
předsíň 5,68 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,44 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
50. Jednotku č. 1310, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,02 m2 
pokoj 20,85 m2 
koupelna 3,10 m2 
předsíň 7,05 m2 
wc 1,58 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 63,20 m2 
balkon 6,10 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
51. Jednotku č. 2301, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 3+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 30,17 m2 
pokoj 15,08 m2 
koupelna I 3,65 m2 
koupelna II 2,96 m2 
wc 1,57 m2 
ložnice 16,48 m2 
předsíň 8,35 m2 
sklep 2,10 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 80,36 m2 
balkon 3,10 m2 
balkon 5,40 m2 
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(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
52. Jednotku č. 2302, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 27,76 m2 
předsíň 3,32 m2 
koupelna + wc 3,95 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 35,03 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
53. Jednotku č. 2320, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 16,07 m2 
koupelna + wc 3,71 m2 
předsíň 3,00 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 22,78 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
54. Jednotku č. 2321, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 23,42 m2 
koupelna + wc 4,75 m2 
předsíň 2,69 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 30,86 m2 
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Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
55. Jednotku č. 2304, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,67 m2 
pokoj 15,62 m2 
koupelna + wc 5,40 m2 
předsíň 5,64 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,33 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
56. Jednotku č. 2305, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,01 m2 
předsíň 3,32 m2 
koupelna + wc 3,91 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 35,24 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
57. Jednotku č. 2306, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,54 m2 
předsíň 3,93 m2 
koupelna + wc 4,65 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 32,72 m2 
balkon 6,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do        
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celkové podlahové plochy jednotky)  
 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
58. Jednotku č. 2307, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,04 m2 
pokoj 20,96 m2 
koupelna 3,07 m2 
předsíň 7,29 m2 
wc 1,60 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 63,56 m2 
balkon 6,10 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

59. Jednotku č. 2308, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,55 m2 
pokoj 15,71 m2 
koupelna + wc 5,42 m2 
předsíň 5,65 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,93 m2 
balkon 3,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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60. Jednotku č. 2309, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 31,6 m2 
pokoj 13,66 m2 
koupelna + wc 4,26 m2 
předsíň 6,80 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,32 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
61. Jednotku č. 2310, situovanou ve 3. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 24,80 m2 
předsíň 4,37 m2 
koupelna + wc 3,64 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 34,41 m2 
balkon 6,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
62. Jednotku č. 1401, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,58 m2 
předsíň 4,08 m2 
koupelna + wc 4,75 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 33,01 m2 
balkon 6,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
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Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
63. Jednotku č. 1402, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,26 m2 
předsíň 3,42 m2 
koupelna + wc 3,92 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 37,20 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
64. Jednotku č. 1403, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,33 m2 
pokoj 15,89 m2 
koupelna + wc 5,48 m2 
předsíň 5,67 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,37 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

65. Jednotku č. 1420, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 15,87 m2 
koupelna + wc 3,86 m2 
předsíň 3,03 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 22,76 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    
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Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
66. Jednotku č. 1421, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 23,54 m2 
koupelna + wc 4,75 m2 
předsíň 2,70 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 30,99 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
67. Jednotku č. 1405, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 27,01 m2 
pokoj 13,62 m2 
koupelna + wc 5,32 m2 
předsíň 8,72 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,27 m2 
balkon 9,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
68. Jednotku č. 1406, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,77 m2 
pokoj 12,83 m2 
koupelna + wc 4,59 m2 
předsíň 8,10 m2 
sklep 2,10 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,39 m2 
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balkon 5,40 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
69. Jednotku č. 1407, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 24,79 m2 
předsíň 4,29 m2 
koupelna + wc 3,45 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 32,53 m2 
balkon 6,75 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
70. Jednotku č. 1408, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,18 m2 
pokoj 15,85 m2 
koupelna + wc 5,35 m2 
předsíň 5,67 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,05 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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71. Jednotku č. 1409, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,20 m2 
pokoj 15,89 m2 
koupelna + wc 5,60 m2 
předsíň 5,57 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,26 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
72. Jednotku č. 1410, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,19 m2 
pokoj 20,49 m2 
koupelna + wc 3,11 m2 
předsíň 7,09 m2 
wc 1,55 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 61,43 m2 
balkon 6,10 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
73. Jednotku č. 2401, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 3+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 30,57 m2 
pokoj 15,07 m2 
koupelna I 4,00 m2 
koupelna II 3,03 m2 
wc 1,65 m2 
ložnice 16,56 m2 
předsíň 7,75 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 78,63 m2 
balkon 3,10 m2 
balkon 5,40 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    
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Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

74. Jednotku č. 2402, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 27,72 m2 
předsíň 3,26 m2 
koupelna + wc 3,99 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 34,97 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
75. Jednotku č. 2420, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 15,72 m2 
koupelna + wc 3,72 m2 
předsíň 2,95 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 22,39 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
76. Jednotku č. 2421, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 23,15 m2 
koupelna + wc 4,76 m2 
předsíň 2,67 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 30,58 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
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Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
77. Jednotku č. 2404, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,14 m2 
pokoj 15,78 m2 
koupelna + wc 5,85 m2 
předsíň 5,93 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,70 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
78. Jednotku č. 2405, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,23 m2 
koupelna 3,43 m2 
předsíň 3,91 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 35,57 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
79. Jednotku č. 2406, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,38 m2 
předsíň 3,92 m2 
koupelna + wc 4,76 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 31,06 m2 
balkon 6,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
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Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
80. Jednotku č. 2407, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,27 m2 
pokoj 20,59 m2 
koupelna 3,05 m2 
předsíň 6,93 m2 
wc 1,57 m2 
komora 1,60 m2 
sklep 2,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 65,61 m2 
balkon 6,10 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
81. Jednotku č. 2408, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 27,27 m2 
pokoj 16,02 m2 
koupelna + wc 5,57 m2 
předsíň 6,00 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 54,86 m2 
balkon 3,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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82. Jednotku č. 2409, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je byt 4+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 31,66 m2 
pokoj 10,21 m2 
pokoj 10,30 m2 
ložnice 15,35 m2 
koupelna I 5,79 m2 
koupelna II 1,53 m2 
wc 2,14 m2 
předsíň 12,01 m2 
sklep 2,00 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 92,59 m2 
balkon 10,75 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
83. Jednotku č. 1501, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,61 m2 
předsíň 4,32 m2 
koupelna + wc 4,70 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 33,23 m2 
balkon 6,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
84. Jednotku č. 1502, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,16 m2 
předsíň 3,73 m2 
koupelna + wc 3,97 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 35,86 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
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Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
85. Jednotku č. 1503, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,40 m2 
pokoj 15,90 m2 
koupelna + wc 5,57 m2 
předsíň 6,16 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,03 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
86. Jednotku č. 1520, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 16,00 m2 
koupelna + wc 3,94 m2 
předsíň 3,03 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 22,97 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
87. Jednotku č. 1521, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 23,17 m2 
koupelna + wc 4,71 m2 
předsíň 3,03 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 30,91 m2 
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Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
88. Jednotku č. 1505, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,20 m2 
pokoj 13,15 m2 
koupelna + wc 4,59 m2 
předsíň 8,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,54 m2 
balkon 9,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
89. Jednotku č. 1506, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,75 m2 
pokoj 13,06 m2 
koupelna + wc 4,59 m2 
předsíň 8,71 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,11 m2 
balkon 5,40 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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90. Jednotku č. 1507, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 24,85 m2 
předsíň 4,67 m2 
koupelna + wc 3,55 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 33,07 m2 
balkon 6,75 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
91. Jednotku č. 1508, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,18 m2 
pokoj 15,85 m2 
koupelna + wc 5,76 m2 
předsíň 6,11 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,90 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
92. Jednotku č. 1509, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,29 m2 
pokoj 15,87 m2 
koupelna + wc 5,39 m2 
předsíň 5,86 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,41 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
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včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
93. Jednotku č. 1510, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,30 m2 
pokoj 20,46 m2 
koupelna 3,32 m2 
předsíň 7,54 m2 
wc 1,53 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 62,15 m2 
balkon 6,10 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
94. Jednotku č. 2501, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 3+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 26,79 m2 
pokoj 17,01 m2 
koupelna I 4,51 m2 
koupelna II 2,38 m2 
wc 1,68 m2 
ložnice 15,89 m2 
předsíň 10,27 m2 
sklep 2,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 81,13 m2 
balkon 3,10 m2 
balkon 5,40 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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95. Jednotku č. 2502, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 27,49 m2 
předsíň 3,58 m2 
koupelna + wc 3,83 m2 
šatna 2,84 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 37,74 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
96. Jednotku č. 2520, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 15,72 m2 
koupelna + wc 3,57 m2 
předsíň 3,03 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 22,32 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
97. Jednotku č. 2521, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 23,23 m2 
koupelna + wc 4,57 m2 
předsíň 3,01 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 30,81 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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98. Jednotku č. 2504, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,28 m2 
pokoj 16,05 m2 
koupelna 5,61 m2 
předsíň 6,07 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 57,61 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
99. Jednotku č. 2505, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,18 m2 
předsíň 3,41 m2 
koupelna + wc 3,82 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 35,41 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
100. Jednotku č. 2506, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,38 m2 
předsíň 4,61 m2 
koupelna + wc 4,43 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 31,42 m2 
balkon 6,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
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jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
101. Jednotku č. 2507, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,17 m2 
pokoj 20,41 m2 
koupelna 3,34 m2 
předsíň 7,55 m2 
wc 1,53 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 62,00 m2 
balkon 6,10 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
102. Jednotku č. 2508, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,14 m2 
pokoj 16,02 m2 
koupelna + wc 5,52 m2 
předsíň 6,00 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,68 m2 
balkon 3,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
103. Jednotku č. 2509, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 30,54 m2 
pokoj 13,48 m2 
koupelna + wc 4,25 m2 
předsíň 7,12 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,39 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    
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Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
104. Jednotku č. 2510, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 24,78 m2 
předsíň 4,62 m2 
koupelna + wc 3,88 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 33,28 m2 
balkon 6,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
105. Jednotku č. 1601, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,57 m2 
předsíň 4,27 m2 
koupelna + wc 4,66 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 33,10 m2 
balkon 6,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
106. Jednotku č. 1602, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,20 m2 
předsíň 3,70 m2 
koupelna + wc 3,84 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 35,74 m2 
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Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
107. Jednotku č. 1603, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,27 m2 
pokoj 15,85 m2 
koupelna + wc 5,40 m2 
předsíň 6,09 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,61 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
108. Jednotku č. 1620, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 15,89 m2 
koupelna + wc 3,78 m2 
předsíň 3,00 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 22,67 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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109. Jednotku č. 1621, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 23,13 m2 
koupelna + wc 4,97 m2 
předsíň 3,00 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 31,10 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
110. Jednotku č. 1605, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,75 m2 
pokoj 13,12 m2 
koupelna + wc 4,50 m2 
předsíň 8,65 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,02 m2 
balkon 9,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
111. Jednotku č. 1606, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,82 m2 
pokoj 13,19 m2 
koupelna + wc 4,51 m2 
předsíň 8,63 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,15 m2 
balkon 5,40 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
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jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
112. Jednotku č. 1607, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 24,70 m2 
předsíň 4,63 m2 
koupelna + wc 3,51 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 32,84 m2 
balkon 6,75 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
113. Jednotku č. 1608, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,09 m2 
pokoj 15,96 m2 
koupelna + wc 5,35 m2 
předsíň 6,11 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,51 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

114. Jednotku č. 1609, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 27,91 m2 
pokoj 15,80 m2 
koupelna + wc 5,58 m2 
předsíň 5,95 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 55,24 m2 
balkon 3,70 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
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Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
115. Jednotku č. 1610, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,26 m2 
pokoj 20,42 m2 
koupelna 3,00 m2 
předsíň 7,61 m2 
wc 1,49 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 61,78 m2 
balkon 6,10 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

116. Jednotku č. 2601, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 3+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,29 m2 
pokoj 15,10 m2 
koupelna I 3,94 m2 
koupelna II 2,91 m2 
wc 1,70 m2 
ložnice 16,58 m2 
předsíň 9,05 m2 
sklep 2,50 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 81,07 m2 
balkon 3,10 m2 
balkon 5,40 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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117. Jednotku č. 2602, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 27,43 m2 
předsíň 3,55 m2 
koupelna + wc 3,83 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 34,81 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
118. Jednotku č. 2620, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 15,83 m2 
koupelna + wc 3,71 m2 
předsíň 3,04 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 22,58 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
119. Jednotku č. 2621, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 23,31 m2 
koupelna + wc 4,69 m2 
předsíň 3,02 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 31,02 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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120. Jednotku č. 2604, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,41 m2 
pokoj 15,99 m2 
koupelna + wc 5,69 m2 
předsíň 6,10 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,19 m2 
balkon 4,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
121. Jednotku č. 2605, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,25 m2 
předsíň 3,76 m2 
koupelna + wc 3,87 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 35,88 m2 

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
122. Jednotku č. 2606, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,42 m2 
předsíň 4,34 m2 
koupelna + wc 4,74 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 31,50 m2 
balkon 6,20 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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123. Jednotku č. 2607, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 29,29 m2 
pokoj 20,38 m2 
koupelna 3,00 m2 
předsíň 7,48 m2 
wc 1,46 m2 
komora 1,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 63,21 m2 
balkon 6,10 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
124. Jednotku č. 2608, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,27 m2 
pokoj 16,03 m2 
koupelna + wc 5,56 m2 
předsíň 6,15 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 56,01 m2 
balkon 3,30 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
125. Jednotku č. 2609, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je byt 4+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 30,19 m2 
pokoj 10,60 m2 
pokoj 10,78 m2 
ložnice 15,39 m2 
koupelna I 4,23 m2 
koupelna II 2,53 m2 
wc 2,07 m2 
předsíň 12,12 m2 
komora 3,20 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 91,11 m2 
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balkon 10,75 m2 
(plocha balkonu se nezapočítává do      
celkové podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
 

126. Jednotku č. 1701, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je byt 3+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 24,68 m2 
pokoj 14,03 m2 
pokoj 12,81 m2 
koupelna 3,97 m2 
wc 2,63 m2 
předsíň 9,60 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 67,72 m2 
terasa 116,00 m2 
(plocha terasy se nezapočítává do celkové 
podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
127. Jednotku č. 1702, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 26,49 m2 
pokoj 14,07 m2 
koupelna + wc 3,43 m2 
předsíň 4,45 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 48,44 m2 
terasa 22,00 m2 
(plocha terasy se nezapočítává do celkové 
podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 



 48

128. Jednotku č. 1703, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je byt 4+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 25,45 m2 
pokoj 11,84 m2 
pokoj 11,48 m2 
ložnice 11,62 m2 
koupelna I 4,28 m2 
koupelna II 3,50 m2 
předsíň 8,31 m2 
chodba 4,04 m2 
komora v bytě 3,36 m2 
wc 1,77 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 85,65 m2 
terasa 12,60 m2 
terasa 12,10 m2 
(plocha terasy se nezapočítává do celkové 
podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
129. Jednotku č. 1704, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je byt 3+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 23,74 m2 
pokoj 8,97 m2 
pokoj 12,30 m2 
koupelna I 3,53 m2 
koupelna II 2,09 m2 
wc 1,52 m2 
předsíň 3,70 m2 
chodba 4,69 m2 
komora 1,60 m2 
sklep 2,10 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 64,24 m2 
terasa 26,60 m2 
(plocha terasy se nezapočítává do celkové 
podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
 
 
 



 49

130. Jednotku č. 1705, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,36 m2 
koupelna + wc 3,95 m2 
předsíň 4,40 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 36,71 m2 
terasa 18,50 m2 
(plocha terasy se nezapočítává do celkové 
podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
131. Jednotku č. 2701, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je byt 4+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 22,57 m2 
pokoj 13,88 m2 
pokoj 15,81 m2 
ložnice 13,41 m2 
koupelna I 5,90 m2 
koupelna II 2,04 m2 
wc 1,32 m2 
předsíň 12,08 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 87,01 m2 
terasa 18,75 m2 
terasa 12,60 m2 
(plocha terasy se nezapočítává do celkové 
podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
132. Jednotku č. 2702, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je byt 2+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 26,66 m2 
pokoj 14,50 m2 
koupelna + wc 3,36 m2 
předsíň 4,66 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 49,18 m2 
terasa 22,00 m2 
(plocha terasy se nezapočítává do celkové 
podlahové plochy jednotky)    
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Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
133. Jednotku č. 2703, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je byt 3+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 24,89 m2 
pokoj 15,51 m2 
pokoj 12,06 m2 
komora v bytě 1,81 m2 
koupelna + wc 5,50 m2 
předsíň 8,66 m2 
sklep 2,55 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 70,98 m2 
terasa 116,00 m2 
(plocha terasy se nezapočítává do celkové 
podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
134. Jednotku č. 2704, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,37 m2 
koupelna + wc 3,92 m2 
předsíň 4,58 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 36,87 m2 
terasa 18,50 m2 
(plocha terasy se nezapočítává do celkové 
podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 
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135. Jednotku č. 2705, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  
Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 28,23 m2 
předsíň 4,34 m2 
koupelna + wc 3,89 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 36,46 m2 
terasa 19,20 m2 
(plocha terasy se nezapočítává do celkové 
podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
136. Jednotku č. 2706, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je byt 1+kk.  

Popis jednotky: 
 
obývací pokoj + kuchyňský kout 17,02 m2 
předsíň 2,46 m2 
koupelna + wc 4,33 m2 
Celková podlahová plocha jednotky 23,81 m2 
terasa 8,10 m2 
(plocha terasy se nezapočítává do celkové 
podlahové plochy jednotky)    

 
Vybavení jednotky tvoří zařizovací předměty koupelny a WC (vana nebo sprchový kout, umývadla, WC, 
mísící baterie apod.). 
 
Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, tepla, elektroinstalace, 
odpadu a k nim připojené zařizovací předměty apod.), kromě stoupacích vedení všech těchto rozvodů, 
včetně jejich uzavíracích zařízení (ventily, rozvodny, krabice apod.). Součástí jednotky jsou dále 
nášlapné vrstvy podlah, nenosné příčky uvnitř jednotky, povrchy stěn, dveře nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vstupní dveře do jednotky a okna přístupná zevnitř bytu včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů. 

 
137. Jednotku č. 100, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je garáž o výměře 907,00 m2.  

 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení včetně přívodů a ovládání, nášlapné vrstvy podlah, 
zateplený podhled, jakož i vjezdová vrata a okna přístupná zevnitř jednotky včetně jejich vnitřních a 
vnějších parapetů 
 

 
138. Jednotku č. 200, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je garáž o výměře 952,00 m2.  

 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení včetně přívodů a ovládání, nášlapné vrstvy podlah, 
jakož i vjezdová vrata. 
 

 
139. Jednotku č. 101, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  

K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

140. Jednotku č. 102, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 
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141. Jednotku č. 103, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

142. Jednotku č. 104, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

143. Jednotku č. 105, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

144. Jednotku č. 106, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

145. Jednotku č. 107, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,55 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

146. Jednotku č. 108, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,70 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

147. Jednotku č. 109, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,50 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

148. Jednotku č. 110, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,50 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

149. Jednotku č. 111, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,60 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

150. Jednotku č. 112, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,60 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

151. Jednotku č. 113, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,50 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

152. Jednotku č. 114, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,50 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

153. Jednotku č. 115, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,70 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

154. Jednotku č. 116, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,55 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

155. Jednotku č. 117, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,20 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

156. Jednotku č. 118, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,50 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

157. Jednotku č. 119, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,50 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

158. Jednotku č. 120, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,70 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

159. Jednotku č. 121, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

160. Jednotku č. 122, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 
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161. Jednotku č. 123, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

162. Jednotku č. 124, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

163. Jednotku č. 125, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

164. Jednotku č. 126, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

165. Jednotku č. 127, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

166. Jednotku č. 128, situovanou v 1. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

167. Jednotku č. 201, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

168. Jednotku č. 202, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

169. Jednotku č. 203, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

170. Jednotku č. 204, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

171. Jednotku č. 205, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

172. Jednotku č. 206, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

173. Jednotku č. 207, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

174. Jednotku č. 208, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

175. Jednotku č. 209, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

176. Jednotku č. 210, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

177. Jednotku č. 211, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

178. Jednotku č. 212, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

179. Jednotku č. 213, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,55 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

180. Jednotku č. 214, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,70 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 
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181. Jednotku č. 215, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,50 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

182. Jednotku č. 216, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,50 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

183. Jednotku č. 217, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,60 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

184. Jednotku č. 218, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,60 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

185. Jednotku č. 219, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,50 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

186. Jednotku č. 220, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,50 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

187. Jednotku č. 221, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,70 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

188. Jednotku č. 222, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,55 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

189. Jednotku č. 223, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 3,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

190. Jednotku č. 224, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,90 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

191. Jednotku č. 225, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 3,10 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

192. Jednotku č. 226, situovanou ve 2. podzemním podlaží, kterou je sklep o výměře 2,90 m2.  
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 
 
 

193. Jednotku č. 1111, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

194. Jednotku č. 1112, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

195. Jednotku č. 2113, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

196. Jednotku č. 2114, situovanou v 1. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

197. Jednotku č. 1211, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

198. Jednotku č. 1212, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

199. Jednotku č. 1213, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 
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200. Jednotku č. 1214, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

201. Jednotku č. 2215, situovanou ve 2. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

202. Jednotku č. 1411, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

203. Jednotku č. 2412, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

204. Jednotku č. 2413, situovanou ve 4. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

205. Jednotku č. 1511, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

206. Jednotku č. 1512, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

207. Jednotku č. 1513, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

208. Jednotku č. 2514, situovanou v 5. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

209. Jednotku č. 1611, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

210. Jednotku č. 1612, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

211. Jednotku č. 1613, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

212. Jednotku č. 2614, situovanou v 6. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

213. Jednotku č. 1712, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

214. Jednotku č. 1713, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

215. Jednotku č. 1714, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

216. Jednotku č. 2715, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

217. Jednotku č. 2716, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

218. Jednotku č. 2717, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 

219. Jednotku č. 2718, situovanou v 7. nadzemním podlaží, kterou je komora o výměře 1,60 m2. 
K vlastnictví jednotky patří její vnitřní osvětlení, nášlapné vrstvy podlah, jakož i vstupní dveře do 
jednotky. 
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III.  
Určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek, stanovení 
spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech budovy 
 
1. Společné části domu (budovy) určené pro společné užívání všem vlastníkům všech jednotek v domě, 

které jsou společné vlastníkům všech jednotek v domě, tvoří základy domu včetně izolací, obvodové a 
vnitřní nosné zdivo domu, hlavní svislé a vodorovné konstrukce včetně tepelných izolací, střecha 
(nosná konstrukce,tepelná izolace, krytina), 2 výtahy s příslušenstvím, vnitřní prostory domu, a to 2 
vstupy do objektu, 2 vjezdy do garáží, zádveří, chodby, schodišťová ramena, schodišťové podesty, 
objektová předávací stanice (umístěna v 2.PP domu v místnosti označené v přiloženém schématu jako 
„S (OPS)“), 2 kočárkárny, 2 úklidové komory, dále okna a dveře přímo přístupné ze společných částí 
domu vyjma vstupních dveří do jednotek, kompletní ležaté a stoupací rozvody teplé a studené vody v 
domě až k uzávěrům pro byty, stoupací a ležaté rozvody kanalizace, rozvody silnoproudé i slaboproudé 
elektroinstalace až k elektroměru pro jednotky, společné antény a hromosvod. Společnými částmi 
domu jsou dále i dva příjezdy ke garážím v podzemních podlažích a veřejné osvětlení před domem 
napojené na rozvaděč elektro umístěný v domě (budově), přípojky vodovodu, přípojky splaškové 
kanalizace, dešťová kanalizace, dvě retenční nádrže včetně  dvou ponorných čerpadel, kterými je 
jedna z nádrží osazena, a domovní elektroinstalace, která čerpadla ovládá. Výše spoluvlastnických 
podílů vlastníků jednotek se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotky k celkové ploše 
všech jednotek v domě. Spoluvlastnické podíly příslušející vlastníkům jednotlivých jednotek jsou 
vyjádřené zlomkem a činí: 
 
 
2. podzemní podlaží  

jednotka 
č. 

spoluvlastnický podíl na 
společných částech domu 

200 95 200 / 853 289 
201 210 / 853 289 
202 210 / 853 289 
203 210 / 853 289 
204 210 / 853 289 
205 210 / 853 289 
206 210 / 853 289 
207 210 / 853 289 
208 210 / 853 289 
209 210 / 853 289 
210 210 / 853 289 
211 210 / 853 289 
212 210 / 853 289 
213 255 / 853 289 
214 270 / 853 289 
215 250 / 853 289 
216 250 / 853 289 
217 260 / 853 289 
218 260 / 853 289 
219 250 / 853 289 
220 250 / 853 289 
221 270 / 853 289 
222 255 / 853 289 
223 310 / 853 289 
224 290 / 853 289 
225 310 / 853 289 
226 290 / 853 289 
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1. podzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu 
100 90 700 / 853 289 
101 210 / 853 289 
102 210 / 853 289 
103 210 / 853 289 
104 210 / 853 289 
105 210 / 853 289 
106 210 / 853 289 
107 255 / 853 289 
108 270 / 853 289 
109 250 / 853 289 
110 250 / 853 289 
111 260 / 853 289 
112 260 / 853 289 
113 250 / 853 289 
114 250 / 853 289 
115 270 / 853 289 
116 255 / 853 289 
117 220 / 853 289 
118 250 / 853 289 
119 250 / 853 289 
120 270 / 853 289 
121 210 / 853 289 
122 210 / 853 289 
123 210 / 853 289 
124 210 / 853 289 
125 210 / 853 289 
126 210 / 853 289 
127 210 / 853 289 
128 210 / 853 289 
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1. nadzemní podlaží 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. nadzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu 
1201 3 321 / 853 289 
1202 3 508 / 853 289 
1203 5 541 / 853 289 
1220 2 272 / 853 289 
1221 3 083 / 853 289 
1205 5 438 / 853 289 
1206 5 438 / 853 289 
1207 3 244 / 853 289 
1208 5 698 / 853 289 
1209 5 507 / 853 289 
1210 6 145 / 853 289 
2201 8 385 / 853 289 
2202 3 491 / 853 289 
2220 2 298 / 853 289 
2221 3 060 / 853 289 
2204 5 788 / 853 289 
2205 3 514 / 853 289 
2206 3 101 / 853 289 
2207 6 321 / 853 289 
2208 5 564 / 853 289 
2209 9 484 / 853 289 
1211 160 / 853 289 
1212 160 / 853 289 
1213 160 / 853 289 
1214 160 / 853 289 
2215 160 / 853 289 

 

jednotka 
č. 

spoluvlastnický podíl na 
společných částech domu 

1101 7 755 / 853 289 
1102 2 877 / 853 289 
1103 5 102 / 853 289 
1104 4 979 / 853 289 
1105 5 615 / 853 289 
1106 5 604 / 853 289 
1107 3 250 / 853 289 
1108 4 943 / 853 289 
1109 4 916 / 853 289 
2101 7 819 / 853 289 
2102 2 819 / 853 289 
2103 5 099 / 853 289 
2104 4 950 / 853 289 
2105 2 873 / 853 289 
2106 7 732 / 853 289 
2107 4 920 / 853 289 
2108 4 941 / 853 289 
2109 3 255 / 853 289 
1111 160 / 853 289 
1112 160 / 853 289 
2113 160 / 853 289 
2114 160 / 853 289 
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3. nadzemní podlaží  
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu 
1301 3 118 / 853 289 
1302 3 663 / 853 289 
1303 5 695 / 853 289 
1320 2 497 / 853 289 
1321 3 273 / 853 289 
1305 5 576 / 853 289 
1306 5 665 / 853 289 
1307 3 282 / 853 289 
1308 5 502 / 853 289 
1309 5 544 / 853 289 
1310 6 320 / 853 289 
2301 8 036 / 853 289 
2302 3 503 / 853 289 
2320 2 278 / 853 289 
2321 3 086 / 853 289 
2304 5 533 / 853 289 
2305 3 524 / 853 289 
2306 3 272 / 853 289 
2307 6 356 / 853 289 
2308 5 693 / 853 289 
2309 5 632 / 853 289 
2310 3 441 / 853 289 

 
4. nadzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu 
1401 3 301 / 853 289 
1402 3 720 / 853 289 
1403 5 537 / 853 289 
1420 2 276 / 853 289 
1421 3 099 / 853 289 
1405 5 627 / 853 289 
1406 5 639 / 853 289 
1407 3 253 / 853 289 
1408 5 505 / 853 289 
1409 5 526 / 853 289 
1410 6 143 / 853 289 
2401 7 863 / 853 289 
2402 3 497 / 853 289 
2420 2 239 / 853 289 
2421 3 058 / 853 289 
2404 5 570 / 853 289 
2405 3 557 / 853 289 
2406 3 106 / 853 289 
2407 6 561 / 853 289 
2408 5 486 / 853 289 
2409 9 259 / 853 289 
1411 160 / 853 289 
2412 160 / 853 289 
2413 160 / 853 289 
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5. nadzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu 
1501 3 323 / 853 289 
1502 3 586 / 853 289 
1503 5 603 / 853 289 
1520 2 297 / 853 289 
1521 3 091 / 853 289 
1505 5 554 / 853 289 
1506 5 511 / 853 289 
1507 3 307 / 853 289 
1508 5 590 / 853 289 
1509 5 541 / 853 289 
1510 6 215 / 853 289 
2501 8 113 / 853 289 
2502 3 774 / 853 289 
2520 2 232 / 853 289 
2521 3 081 / 853 289 
2504 5 761 / 853 289 
2505 3 541 / 853 289 
2506 3 142 / 853 289 
2507 6 200 / 853 289 
2508 5 568 / 853 289 
2509 5 539 / 853 289 
2510 3 328 / 853 289 
1511 160 / 853 289 
1512 160 / 853 289 
1513 160 / 853 289 
2514 160 / 853 289 

 
6. nadzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu 
1601 3 310 / 853 289 
1602 3 574 / 853 289 
1603 5 561 / 853 289 
1620 2 267 / 853 289 
1621 3 110 / 853 289 
1605 5 502 / 853 289 
1606 5 515 / 853 289 
1607 3 284 / 853 289 
1608 5 551 / 853 289 
1609 5 524 / 853 289 
1610 6 178 / 853 289 
2601 8 107 / 853 289 
2602 3 481 / 853 289 
2620 2 258 / 853 289 
2621 3 102 / 853 289 
2604 5 619 / 853 289 
2605 3 588 / 853 289 
2606 3 150 / 853 289 
2607 6 321 / 853 289 
2608 5 601 / 853 289 
2609 9 111 / 853 289 
1611 160 / 853 289 
1612 160 / 853 289 
1613 160 / 853 289 
2614 160 / 853 289 
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7. nadzemní podlaží 
 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu 
1701 6 772 / 853 289 
1702 4 844 / 853 289 
1703 8 565 / 853 289 
1704 6 424 / 853 289 
1705 3 671 / 853 289 
2701 8 701 / 853 289 
2702 4 918 / 853 289 
2703 7 098 / 853 289 
2704 3 687 / 853 289 
2705 3 646 / 853 289 
2706 2 381 / 853 289 
1712 160 / 853 289 
1713 160 / 853 289 
1714 160 / 853 289 
2715 160 / 853 289 
2716 160 / 853 289 
2717 160 / 853 289 
2718 160 / 853 289 

 
 
 
2. Společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. S převodem nebo 

s přechodem vlastnictví jednotky přechází spoluvlastnické právo ke společným částem domu. 
 

3. Všichni spoluvlastníci mají právo užívat a povinnost podílet se na opravách a údržbě společných částí 
domu z titulu svého vlastnického práva. 

 
4. Vlastník každé jednotky je oprávněn užívat společné části domu tak, aby nebránil v užívání vlastníkům 

ostatních jednotek. 
 
5. Půdorysná schémata všech podlaží domu, ve kterých jsou zobrazeny a popsány polohy všech jednotek 

a všech společných částí domů, jsou připojena jako příloha k tomuto prohlášení. 
 
 
IV. 
Práva k pozemku 
1. Pozemek parc. č. st. 619, o výměře 1.216 m2, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Řep-
čín, obec Olomouc, bude ve spoluvlastnictví vlastníků všech jednotek v domě. Výše spoluvlastnických 
podílů k tomuto pozemku se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotky k celkové ploše 
všech těchto jednotek v domě. 

2. Pozemky parc. č. 849/92 o výměře 1.512 m2, orná půda a parc. č. 849/93 o výměře   1.427 m2, orná 
půda v katastrálním území Řepčín, obec Olomouc (tyto pozemky vznikly geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku vyhotoveným GEODES GROUP s.r.o., Fibichova 1141/2, 779 00  Olomouc, číslo 
plánu 633-377/2013, oddělením z původního pozemku parc. č. 849/90 o výměře  8.434 m2. Geomet-
rický plán tvoří přílohu č. 2 tohoto prohlášení) budou ve spoluvlastnictví vlastníků všech jednotek 
v domě. Výše spoluvlastnických podílů k tomuto pozemku se řídí vzájemným poměrem podlahové plo-
chy jednotky k celkové ploše všech těchto jednotek v domě. 

3. Spoluvlastnické podíly příslušející vlastníkům jednotlivých jednotek v domě k uvedeným pozemkům 
jsou vyjádřené zlomkem a činí: 
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 2. podzemní podlaží  
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

pozemcích 
200 95 200 / 853 289 
201 210 / 853 289 
202 210 / 853 289 
203 210 / 853 289 
204 210 / 853 289 
205 210 / 853 289 
206 210 / 853 289 
207 210 / 853 289 
208 210 / 853 289 
209 210 / 853 289 
210 210 / 853 289 
211 210 / 853 289 
212 210 / 853 289 
213 255 / 853 289 
214 270 / 853 289 
215 250 / 853 289 
216 250 / 853 289 
217 260 / 853 289 
218 260 / 853 289 
219 250 / 853 289 
220 250 / 853 289 
221 270 / 853 289 
222 255 / 853 289 
223 310 / 853 289 
224 290 / 853 289 
225 310 / 853 289 
226 290 / 853 289 
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1. podzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

pozemcích 
100 90 700 / 853 289 
101 210 / 853 289 
102 210 / 853 289 
103 210 / 853 289 
104 210 / 853 289 
105 210 / 853 289 
106 210 / 853 289 
107 255 / 853 289 
108 270 / 853 289 
109 250 / 853 289 
110 250 / 853 289 
111 260 / 853 289 
112 260 / 853 289 
113 250 / 853 289 
114 250 / 853 289 
115 270 / 853 289 
116 255 / 853 289 
117 220 / 853 289 
118 250 / 853 289 
119 250 / 853 289 
120 270 / 853 289 
121 210 / 853 289 
122 210 / 853 289 
123 210 / 853 289 
124 210 / 853 289 
125 210 / 853 289 
126 210 / 853 289 
127 210 / 853 289 
128 210 / 853 289 
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 1. nadzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

pozemcích 
1101 7 755 / 853 289 
1102 2 877 / 853 289 
1103 5 102 / 853 289 
1104 4 979 / 853 289 
1105 5 615 / 853 289 
1106 5 604 / 853 289 
1107 3 250 / 853 289 
1108 4 943 / 853 289 
1109 4 916 / 853 289 
2101 7 819 / 853 289 
2102 2 819 / 853 289 
2103 5 099 / 853 289 
2104 4 950 / 853 289 
2105 2 873 / 853 289 
2106 7 732 / 853 289 
2107 4 920 / 853 289 
2108 4 941 / 853 289 
2109 3 255 / 853 289 
1111 160 / 853 289 
1112 160 / 853 289 
2113 160 / 853 289 
2114 160 / 853 289 

 
2. nadzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

pozemcích 
1201 3 321 / 853 289 
1202 3 508 / 853 289 
1203 5 541 / 853 289 
1220 2 272 / 853 289 
1221 3 083 / 853 289 
1205 5 438 / 853 289 
1206 5 438 / 853 289 
1207 3 244 / 853 289 
1208 5 698 / 853 289 
1209 5 507 / 853 289 
1210 6 145 / 853 289 
2201 8 385 / 853 289 
2202 3 491 / 853 289 
2220 2 298 / 853 289 
2221 3 060 / 853 289 
2204 5 788 / 853 289 
2205 3 514 / 853 289 
2206 3 101 / 853 289 
2207 6 321 / 853 289 
2208 5 564 / 853 289 
2209 9 484 / 853 289 
1211 160 / 853 289 
1212 160 / 853 289 
1213 160 / 853 289 
1214 160 / 853 289 
2215 160 / 853 289 
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3. nadzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

pozemcích 
1301 3 118 / 853 289 
1302 3 663 / 853 289 
1303 5 695 / 853 289 
1320 2 497 / 853 289 
1321 3 273 / 853 289 
1305 5 576 / 853 289 
1306 5 665 / 853 289 
1307 3 282 / 853 289 
1308 5 502 / 853 289 
1309 5 544 / 853 289 
1310 6 320 / 853 289 
2301 8 036 / 853 289 
2302 3 503 / 853 289 
2320 2 278 / 853 289 
2321 3 086 / 853 289 
2304 5 533 / 853 289 
2305 3 524 / 853 289 
2306 3 272 / 853 289 
2307 6 356 / 853 289 
2308 5 693 / 853 289 
2309 5 632 / 853 289 
2310 3 441 / 853 289 

4. nadzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

pozemcích 
1401 3 301 / 853 289 
1402 3 720 / 853 289 
1403 5 537 / 853 289 
1420 2 276 / 853 289 
1421 3 099 / 853 289 
1405 5 627 / 853 289 
1406 5 639 / 853 289 
1407 3 253 / 853 289 
1408 5 505 / 853 289 
1409 5 526 / 853 289 
1410 6 143 / 853 289 
2401 7 863 / 853 289 
2402 3 497 / 853 289 
2420 2 239 / 853 289 
2421 3 058 / 853 289 
2404 5 570 / 853 289 
2405 3 557 / 853 289 
2406 3 106 / 853 289 
2407 6 561 / 853 289 
2408 5 486 / 853 289 
2409 9 259 / 853 289 
1411 160 / 853 289 
2412 160 / 853 289 
2413 160 / 853 289 
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5. nadzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

pozemcích 
1501 3 323 / 853 289 
1502 3 586 / 853 289 
1503 5 603 / 853 289 
1520 2 297 / 853 289 
1521 3 091 / 853 289 
1505 5 554 / 853 289 
1506 5 511 / 853 289 
1507 3 307 / 853 289 
1508 5 590 / 853 289 
1509 5 541 / 853 289 
1510 6 215 / 853 289 
2501 8 113 / 853 289 
2502 3 774 / 853 289 
2520 2 232 / 853 289 
2521 3 081 / 853 289 
2504 5 761 / 853 289 
2505 3 541 / 853 289 
2506 3 142 / 853 289 
2507 6 200 / 853 289 
2508 5 568 / 853 289 
2509 5 539 / 853 289 
2510 3 328 / 853 289 
1511 160 / 853 289 
1512 160 / 853 289 
1513 160 / 853 289 
2514 160 / 853 289 

 
6. nadzemní podlaží 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

pozemcích 
1601 3 310 / 853 289 
1602 3 574 / 853 289 
1603 5 561 / 853 289 
1620 2 267 / 853 289 
1621 3 110 / 853 289 
1605 5 502 / 853 289 
1606 5 515 / 853 289 
1607 3 284 / 853 289 
1608 5 551 / 853 289 
1609 5 524 / 853 289 
1610 6 178 / 853 289 
2601 8 107 / 853 289 
2602 3 481 / 853 289 
2620 2 258 / 853 289 
2621 3 102 / 853 289 
2604 5 619 / 853 289 
2605 3 588 / 853 289 
2606 3 150 / 853 289 
2607 6 321 / 853 289 
2608 5 601 / 853 289 
2609 9 111 / 853 289 
1611 160 / 853 289 
1612 160 / 853 289 
1613 160 / 853 289 
2614 160 / 853 289 
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7. nadzemní podlaží 
 
jednotka 

č. 
spoluvlastnický podíl na 

pozemcích 
1701 6 772 / 853 289 
1702 4 844 / 853 289 
1703 8 565 / 853 289 
1704 6 424 / 853 289 
1705 3 671 / 853 289 
2701 8 701 / 853 289 
2702 4 918 / 853 289 
2703 7 098 / 853 289 
2704 3 687 / 853 289 
2705 3 646 / 853 289 
2706 2 381 / 853 289 
1712 160 / 853 289 
1713 160 / 853 289 
1714 160 / 853 289 
2715 160 / 853 289 
2716 160 / 853 289 
2717 160 / 853 289 
2718 160 / 853 289 

 
 
 
V. 
Specifikace práv a závazků, která přejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek 
(§ 4 odst. 2 písm. f) zákona o vlastnictví bytů) 
 
V1. Na vlastníky jednotek přejdou zápisem vkladu vlastnického práva k jednotkám do katastru nemovitostí 
všechna práva a závazky, které se týkají předmětné budovy, jejích společných částí a práva k pozemkům, 
a to i ty, které jsou založeny smlouvami na dodávku služeb a energií, a to v rozsahu odpovídajícím jejich 
spoluvlastnickým podílům. 
 
Jedná se zejména o: 
 
- právo odebírat pitnou vodu a odvádět splašky kanalizací 
- právo odebírat elektrickou energii 
- právo na odvoz domovního odpadu podle smluv uzavřených vlastníkem budovy 
- závazek vyplývající ze Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 

9.7.2012 mezi společností Moravia Star Invest s.r.o. a Dalkia Česká republika, a.s. týkající ze zřízení 
věcného břemene odpovídajícího právu umístit a provozovat podzemní horkovodní potrubní rozvod 
(rozvodné tepelné zařízení) a práva vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na předmětné 
nemovitosti v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami, odstraňováním havárií 
a likvidací rozvodného tepelného zařízení 

- závazek ze Smlouvy o vybudování horkovodní přípojky pro „Bytový komplex Holandská čtvrť – blok 3“ 
v Olomouci uzavřené dne 23.4.2013 mezi společností Holandská čtvrť s.r.o. a společností Dalkia 
Česká republika, a.s., týkající se závazku odebírat tepelnou energii ze systému centralizovaného 
zásobování teplem minimálně do 31.12.2029 a v případě nesplnění tohoto závazku koupit 
vybudovanou horkovodní přípojku za cenu stanovenou dle citované smlouvy 

- závazek ze Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 5.12.2013 mezi 
společností Holandská čtvrť s.r.o. a společností REKAZ Energo s.r.o., týkající se zřízení věcného 
břemene odpovídajícího právu užívání a provozování tepelného zdroje, v právu přístupu a užívání 
společných prostor domu za účelem vedení, provozu, kontroly, opravy a údržby a modernizace 
tepelného zdroje a expanzního zařízení, komunikačních zařízení, tepelných přívodů a rozvodů včetně 
koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení el. energie a připojení na kanalizaci 
a odběrné tepelné zařízení domu pro dodávku tepelné energie a teplé užitkové vody 
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- právo a závazek odebírat tepelnou energii na základě Smlouvy o dodávce tepelné energie uzavřené 
dne 5.12.2013 mezi společností Holandská čtvrť s.r.o. a společností REKAZ Energo s.r.o.  

- závazek ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu 
provést stavbu uzavřené dne 2.6.2011 mezi společností Moravia Star Invest s.r.o. a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., týkající se zřízení věcného břemene, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy, když zařízením se rozumí zemní kabelové vedení blíže 
specifikované v citované smlouvě 

- závazek ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu 
provést stavbu uzavřené dne 3.6.2011 mezi společností Moravia Star Invest s.r.o. a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., týkající se zřízení věcného břemene, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy, když zařízením se rozumí zemní kabelové vedení blíže 
specifikované v citované smlouvě 

- právo ze Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 13.11.2008 mezi společností Moravia 
Star Invest s.r.o. a Praha West Investment k.s. týkající se zřízení věcného břemene za účelem vstupu 
a vjezdu na povinný pozemek 

- právo ze Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 20.6.2007 týkající se zřízení věcných 
břemen za účelem chůze a jízdy 

- závazek ze Smlouvy o právu provést stavbu uzavřené mezi společností Holandská čtvrť s.r.o. a 
společností ONYX engineering s.r.o. týkající se umístění stavby „Přípojka k síti elektronických 
komunikací pro OC Globus Olomouc“ a vstupu a vjíždění na předmětné nemovitosti v souvislosti se 
zřízením, provozem, opravami a údržbou stavby 

- práva a povinnosti ze Smlouvy o spolupráci při vybudování optického připojení a datových rozvodů 
uzavřené dne 10.4.2013 mezi společností Holandská čtvrť s.r.o. a společností ONYX engineering 
s.r.o. týkající se umístění infrastruktury pro poskytování datových a hlasových služeb v domě a 
následného poskytování služeb vlastníkům jednotek  

- zástavní právo smluvní zřízené ve prospěch Komerční banky, a.s. k zajištění pohledávek vůči 
Holandská čtvrť s.r.o. dle smlouvy o úvěru do výše 125.000.000,- Kč a pohledávky vzniklé do 
30.6.2015 do výše 125.000.000,- Kč  

- zástavní právo smluvní zřízené ve prospěch Komerční banky, a.s. k zajištění pohledávek vůči 
Holandská čtvrť s.r.o. dle smlouvy o úvěru do výše 42.927.364,91 Kč, budoucí pohledávky do výše 
125.000.000,- Kč a pohledávky vzniklé do 30.6.2015 do výše 125.000.000,- Kč  

- závazek ze Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy uzavřené dne 28.7.2008  ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 14.6.2010 mezi Morava Star Invest s.r.o. a Statutárním městem Olomouc zřídit věcné 
břemeno spočívající v právu umístění kabelu venkovního osvětlení  

- závazek ze Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 20.12.2013 mezi společností 
Holandská čtvrť s.r.o. a společností Moravia Star Invest s.r.o. týkající se zřízení věcného břemene 
odpovídajícího právu umístit, udržovat a užívat chodník 

- závazek všech spoluvlastníků jednotky č. 100, situované v 1. podzemním podlaží, kterou je garáž o 
výměře 907,00 m2, spočívající v tom, že musí respektovat práva ostatních spoluvlastníků na 
parkování na parkovacím místě vymezeném v příslušných smlouvách o převodu spoluvlastnického 
podílu (parkovací místa jsou očíslována ve schématu - půdorysu 1.PP, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 
prohlášení) 

- závazek všech spoluvlastníků jednotky č. 200, situované v 2. podzemním podlaží, kterou je garáž o 
výměře 952,00 m2, spočívající v tom, že musí respektovat práva ostatních spoluvlastníků na 
parkování na parkovacím místě vymezeném v příslušných smlouvách o převodu spoluvlastnického 
podílu (parkovací místa jsou očíslována ve schématu – půdorysu 2.PP, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 
prohlášení)    

 
V2. Bližší podmínky výše specifikovaných práva a závazků jsou uvedeny ve smlouvách citovaných v části 
V1. 
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VI. 
Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami 
společných částí domu a hospodaření domu (§ 4 odst. 2 písm. g) zákona o vlastnictví bytů) 
 
1. Vlastníci jednotek vymezených podle tohoto prohlášení jsou povinni přispívat na výdaje spojené se 

správou budovy a pozemků v poměru, který je dán jejich spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a tímto prohlášením. 
 

2. Správce je povinen evidovat náklady na dům odděleně od ostatních domů a budov, které má ve 
správě. 

 
3. Správce vede potřebnou dokumentaci k domu, správě domu, provozu a finančnímu hospodaření podle 

obecně platných předpisů. 
 

4. Náklady na správu domu představují zejména: 
 
A. Fond oprav 
a) náklady na údržbu a opravy společných částí domu a pozemků  
b) pojištění domu, 
c) ostatní náklady vztahující se přímo k domu a jeho příslušenství. 
 
B. Odměna správce 
 
C. Služby 
a) spotřeba energií ve společných částech domu, 
b) spotřeba tepla, studené a teplé vody v jednotkách a společných částech domu včetně stočného, 
c) odvoz odpadků, 
d) úklid společných částí domu 
e) ošetření zeleně 
f) revize stanovené obecně závaznými předpisy 
 
Na úhradě uvedených nákladů se vlastníci podílejí v poměru spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu, pokud se společenství vlastníků nedohodne jinak. 
 

5. Na úhradu nákladů dle předcházejícího odstavce jsou vlastníci jednotek povinni platit měsíčně zálohy. 
Zálohy jsou splatné do 15. dne daného kalendářního měsíce. 
 

6. Výši záloh na úhradu nákladů dle odstavce 4. stanoví správce po projednání s vlastníky jednotek 
(společenstvím vlastníků) v závislosti na předpokládaných nákladech v příslušném zúčtovacím období. 

  
7. Finanční prostředky správce vede u finančního ústavu na příslušném účtu a má právo s nimi 

disponovat pouze v souladu s povinnostmi správce. O stavu těchto prostředků je správce povinen 
informovat vlastníky jednotek vždy na konci každého kalendářního roku. 

 
8. Vyúčtování záloh provede správce nejpozději do 5 měsíců od skončení zúčtovacího období, kterým je 

kalendářní rok. Přeplatek záloh na úhradu nákladů dle odstavce 4. se vždy převádí do dalšího období a 
nevrací se. Správce je však povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních 
prostředků ve fondu oprav vždy ke konci kalendářního roku. 

 
9. V případě, že ve fondu oprav budovy nebude dostatek finančních prostředků na náklady na větší 

opravy, které je nutno provést bez odkladu s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejich vnitřních 
rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný a nerušený výkon svých práv spojených 
s užíváním jednotky, jsou všichni vlastníci jednotlivých jednotek povinni uhradit potřebnou částku 
v rozsahu svého podílu na společných prostorách domu. 
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VII. 
Pravidla pro správu společných částí domu a určení správce, další práva a povinnosti vlastníků 
jednotek 
(§ 4 odst. 2 písm. h) zákona o vlastnictví bytů) 

 
1. Správu společných částí domu bude provádět společnost RPCZ, s.r.o., IČ 277 70 184, se sídlem 

Olomouc, Ztracená 268/34, PSČ 779 00. 
 

2. Smlouvu s určeným správcem uzavírá společenství vlastníků jednotek. 
 
3. O záležitostech běžné správy domu a společných prostor rozhoduje správce, o ostatních záležitostech 

společenství vlastníků, které si může vyhradit rozhodnutí nebo dodatečné schválení jakékoli otázky. 
 
4. Správce ve vazbě na sestavený rozpočet připraví každý rok plán větších oprav domu a investic do něj 

a předkládá ho ke schválení společenství vlastníků. 
 
5. Úklid v domě zajišťuje správce. 
 
6. Na společné vlastnictví musí být uzavřeno nejméně pojištění proti živelným škodám a odpovědnosti. 
 
7. Vlastník má právo užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě. 

Dále má právo spoluužívat všechny společné části domu. 
 
8. Vzájemný vztah vlastníků jednotek, jejich práva a povinnosti jsou určeny zákonem č. 72/1994 sb., o 

vlastnictví bytů, občanským zákoníkem, dalšími obecně platnými právními předpisy a tímto 
prohlášením. Jinak se vztahy řídí usnesením shromáždění společenství vlastníků jednotek. 

 
9. Z právních úkonů týkající se společné věci jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni v poměru 

odpovídajícímu velikosti  jejich spoluvlastnických podílů. 
 
10. Vlastníci jednotek tvoří společenství, které musí konat alespoň jednou ročně shromáždění. Jeho 

konání a rozhodování je upraveno § 11 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
11. Bytové jednotky jsou určeny výhradně k bydlení. Zasahuje-li vlastník jednotky do práv ostatních 

vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jejich výkon a nesplní 
povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo některého z vlastníků 
nařídit prodej jednotky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





v jednotce č. 200 jsou vyznačena parkovací místa pod označením 1a) až 40a)



v jednotce č.100 jsou vyznačena parkovací místa pod označením 1b) až 38b)






















