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sepsaný dne 9.11.2016 (slovy: devátého listopadu roku dva tisíce šestnáct) mnou, Mgr. Soňou
Glazarovou. notářkou se sídlem v Praze. v notářské kanceláři na adrese Praha 2, náměstí Míru
34 I I 15. -------------------------------- _

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb .. občanský zákoník Idále jen
,.občanský zákoník"1 a v souladu s ustanoveními S 80a a Š 80b zákona Č. 358/1992 Sb., o
notářích ajejich činnosti (notářský řád) Idále jen ,.notářský řád"l, sepísuji _
--------------------- notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby _
--------------------------- konkrétně o rozhod nutí shromáždění-------------------- _
----------------------- Společenství vlastníků Semická 3291 a 3292 ---------- _
konaného dne 9.11.2016 na místě samém, to je na adrese Praha 4 - Modřany, Semická
3292/6, PSČ 143 00. ------------------------------ _

Existenci Společenství vlastníků Semická 3291 a 3292, se sídlem Praha 4 - Modřany,
Semická 3292, PSČ 143 00, IČ: 720 53 852, které je zapsáno v rejstříku společenství
vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v oddíle S. vložka 11042 (dále též
,.společenství"), jsem ověřila z předloženého výpisu z rejstříku společenství vlastníků
j ednotek. ------ ------------------ ------- _

Jednání započalo v 18:07 hodin. ------------------------- _
Předsedou shromážděni byl pan Miroslav Koeemba, nar. 10.11.1954, bydliště Praha 4 _
Modi'any. Semická 3291/8, PSČ 143 00. Totožnost předsedy shromáždění jsem ve smyslu
ustanovení S 80b odst.l písm. h) notářského řádu ověřila, a to dle jeho platného úředního
prúkaz u. --------- ----------------------- _

Předseda shromáždění prohlašuje. že předložený výpis z rejstříku společenství vlastníkú
jednotek obsahuje aktuální. úplné a správné údaje. -------------------- _

V souladu s ustanovením S 1206 odst. I občanského zákoníku a v.souladu se stanovami
společenství jsou pro určení počtu hlasú jednotlivých vlastníků jednotek při hlasování na
tomto shromáždění rozhodné spoluvlastnické podíly na společných částech bytového domu
č.p. 3291 a 3292 (část obce Modřany) na stavebním pozemku parcelní Č. 4635/21 a 4635/22
"zastavěná plocha a nádvoří" (dále jen "Dúm"). náležející jednotlivým vlastníkúm jednotek
tak. jak jsou uvedeny na listu vlastnictví Č. 2784 pro katastrální území Modřany, obec Praha. _

Předseda shromáždění prohlašuje, že dnešní shromáždění je způsobilé přijímat rozhodnutí,
neboť bylo řádně a včas svoláno v souladu se zákonem a stanovami společenství písemnou
pozvánkou ze dne 9.10.20 16. ------------------- _

Předseda shromáždění uvedL že dnešní shromáždění je usnášeníschopné, neboť dle listiny
přítomných bylo na shromáždění přítomno v okamžiku zahájení shromáždění 2,152 (slovy:
dva tisíce jedno sto padesát dva) hlasú z celkového počtu 3,503 (slovy: tři tisíce pět set tři)
hlasú vlastníkú jednotek, členú společenství. což představuje 61,43% hlasú všech vlastníkú
jednotek a byla tedy splněna podmínka usnášeníschopnosti stanovená v ČL VII odst. 10.
stanov společenství a dle S 1206 odst. 2 občanského zákoníku. ------- _
Program shromáždění se řidil programem uvedeným v pozvánce na toto shromážděnÍ. _
Pozvánka tvoří součást tohoto notářského zápisu jako příloha č. 1. --- _
Ověřený opis listiny přitomných tvoří součást tohoto notářského zápisu jako příloha Č. 2. _
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Výpis z katastru nemovitostí tvoří součást tohoto notářského zápísujako příloha Č. 3. _

Žádné protesty ve smyslu ustanovení S 80b odst. 1, písm. g) notářského řádu nebyly
vzneseny. ----------------- --------------- ------- _

Způsobilost shromáždění přijímat rozhodnutí o změně stanov jsem ověříla dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku, pozvánky na shromáždění, listiny přítomných, výpisu
z katastru nemovitostí, příslušných ustanovení stanov společenství a na základě prohlášení
předsedy shromážděnÍ. Z těchto dokumentů a prohlášení mÍmo jiné vyplývá, že: _

shromáždění bylo v souladu se zákonem a stanovami společenství řádně a včas
svoláno písemnou pozvánkou ze dne 9.10.20 16, -------------------- _
na dnešním shromáždění je přítomno k okamžíku zahájení shromáždění 61,43%
(slovy: šedesát jedna celých čtyřicet tři setin procenta) hlasů všech vlastníků jednotek,
členů společenství; Shromáždění je dle Čl. VII odst. 10. stanov schopné usnášení,
jsou-li přítomní vlastníci jednotek, kteří mají většínu hlasů. Tato podmínka byla
splněna. -------------------- ------------------- _
shromáždění bylo usnášení schopné. ------------------------- _

Působnost shromáždění jsem ověřila dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
a stanov spo Iečenstv Í. -------------------------------- ----- _

Shromáždění Společenství vlastníků Semická 3291 a 3292, konané dne 9.11.2016 v 18:07
hodin na adrese Praha 4 - Modřany, Semická 3292/6, PSČ 143 00, v rámci bodu 4.
program u, učiniloto to ---------- ----------- -------- ----- ------ _

---------------------------------------------- r o z hod n u t í -------------------------------- _

Mění stanovy společenství tak, že původní články I. až XVII. se nahrazuji články I. až
XI., kte ré znějí takto: ---------------------------------------- _

STANOVY
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Čl. I
Základní ustanovení

1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právníckou osobou podle S
1194 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.------------------------------------------------ _

2. Společenství nabývá práva a zavazuje se ve věcech spojených se správou domu Č. p.
3291/8 a 3292/6.a pozemku/ů Č. parc. 4635/21 a 4635/22, vše v k. ú. Modřany (728616).,
obec Praha (5547821) (dále jen "dům" a "pozemek") v rozsahu a způsobem uvedeným v S
1189 občanského zákoníku a v těchto stanovách. Společné částí domu a pozemek se dále
také nazývaj í ,.spo1ečné části". ------------------------------------------------------------------------

3. Členy společenství jsou vlastníci jednotek v domě (dále jen "jednotka"), společnými členy
společenství jsou spoluvlastnící jednotek, za podmínek uvedených v zákoně (dále též jen
"člen spoIečenství "). -----------------------------------------------------------------------00-----------

Čl. II
Název a sídlo společenství

I. Název společenství zní: Společenství vlastníků Semická 3291 a 3292.-----------------------
2. Sídlem společenstvÍ je Praha 4 - Modřany, Semická 3292, PSČ 14300------------------------
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Čl. III
Správa domu a další činnosti

I. Společenství vykonává a odpovídá za správu domu a pozemku způsobem a v rozsahu
stanoveném právními předpisy, těmito stanovami a dalšími rozhodnutími orgánů
spo 1ečenství. ----- ------- ----- ---------------------- -------- ------- ----------- --------------------- --------

2. Pokud tyto stanovy neurčují jinak, podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a
pozemku se řídí právními předpisy. ------------------------------------------------------------------

3. Správou domu se zejména rozumí zajišťování: -----------------------------------------------------
a. provozu domu a pozemku, ------------------------------------------------------------------------
b. údržby a oprav společných částí domu, ---------------------------------------------------------
c. protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů,--------------------------------------
d. revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu,

vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů,
vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a
elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle
vybavení dom u, -------------------------------------------------------------------------------------

e. administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, včetně
vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, ---------------------------------

f. správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členÍ! společenství, -----------------
g. dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických

postupÍ! spojených se správou domu. ------------------------------------------------------------
4. V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o: --------

a. zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž
dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele přímo, ------------------------------

b. poj ištění dom u, --------------------------------------------------------------------------------------
c. pronájmu společných částí domu, ----------------------------------------------------------------
d. pronájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství. -------------

5. Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv a uplatiíování nároků
z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů. ----------------------------------------

6. Společenství zajišťuje buď přímo, nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s
dodavateli plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen
"služby"), například dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a
odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem
televizního a rozhlasového signálu. V rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména:--
a. vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím, -----------------------------------------
b. způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li rozúčtování

cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového
orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy společenství, --------------------

c. vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb ajejich úhradami včetně
vyúčtování. ------- -------- ---------------------------- --------------- ----------------------------- ---

Čl. IV
Členství ve společenství

I. Členy společenství se stávají fyzické Í právnické osoby, které nabyly vlastnictví k
jednotce. Společenství členy eviduje a sděluje jim informace podle zákona, stejně tak
členové společenství sdělují společenství zákonem vyžadované informace. -------------------

2. Členové Společenství pozbývají svého členství ve Společenství převodem svého
vlastnického práva k jednotce na jinou osobu či jeho přechodem. -------------------------------
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3. Evidence členů, nezbytná pro správu domu. se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.------------------------------------------------------

4. Člen společenství se může nechat při výkonu svých práv zastoupit jiným členem
společenství nebo třetí osobou na základě písemné plné moci. Spoluvlastníci jednotky
zmocní pro jednání vůči společenství společného zástupce s právem hlasovat ve výši jejich
spoluvlastnického podílu. Plná moc musí mít písemnou formu, nemusí být úředně
ověřena. Pro každé jednání shromáždění je nutné vystavit vždy plnou moc novou, pokud
není použita generální plná moc. Tiskopis plné moci je přílohou pozvánky ke každému
shromážd ění. ------------------ ---------------- ---------------- ------------ ----------------- -------- -----

Čl. V
Členská práva a povinnosti a způsob jejich uplatňování

I. Člen společenství má práva a povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v
příslušných ustanoveních zákona a dalších právních předpisů, pokud tyto stanovy neurčují
jinak. Tato práva člen společenství uplatňuje způsobem stanoveným zákonem, včetně
základních zásad občanského zákoníku a jeho ustanovení o právníckých osobách. Rozsah
práva povinností členů společenství je dán zejména pravidly pro správu domu a pozemku
a pro užívání společných částí ------------------------------------------------------------------------

2. Člen společenství má právo zejména: ----------------------------------------------------------------
2.1. užívat společné části podle pravidel v zákoně a těchto stanovách upravených, -----------
2.2. účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených

zákonem a těmíto stanovami, ---------------------------------------------------------------------
2.3.účastnit se zasedání shromáždění a hlasováním se podílet najeho rozhodování, ---------
2.4. volit a být volen do orgánů společenství,--------------------------------------------------------
2.5. předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činností společenství a

k odstranění nedostatků v jejich činnosti, -------------------------------------------------------
2.6. obdržet vyúčtování záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a záloh na plnění

spojená nebo souvísející s užíváním jednotky (dále jen "služby") a vrácení případných
přeplatků, vyjma zálohového příspěvku na údržbu, opravu a stavební úpravy
společných částí; tato část příspěvku na správu domu a pozenaku se nevypořádává,-----

2.7. nahlížet do písemných podkladů pro zasedání shromáždění, do zápisu ze zasedání
shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím, do účetních knih a účetních
dokladů a požadovat zákonem stanovená potvrzení, přičemž je povinen uhradit
společenství náklady, které tím společenství vzniknou; o konkrétní výši nákladů
rozhodne statutární orgán společenství, pokud shromáždění nerozhodne jinak. ----------

3. Člen společenství má povinnost zejména: -----------------------------------------------------------
3.1. dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená
v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -------------------------------------------------
3.2. hradit stanovené zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby a
hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování záloh, --------------------------------------------------
3.3. hradit náklady, které společenství se správou domu a pozemku na základě žádosti
člena či z jiných důvodů na straně člena společenství vzniknou (klíče, nahlížení do listin,
nezp řístupnění bytu aj.), ----------- ------------------- -------------- -------------- ------------- ----- -----
3.4. řídit se při užívání společných částí domu a společných zařízení pravidly těchto stanov
a rozhodnutími (pokyny) orgánů společenství, včetně povinnosti hlásit údaje o klíčích od
společných částí, pokud tak shromáždění rozhodne, a zajistit jejich dodržování také všemi
osobami, kterým do domu umožní přístup, včetně nájemců, --------------------------------------
3.5. zdržet se jednání, jímž by ztížil užívání jednotky nebo společných částí jiným
vlastníkům jednotek a nezasahovat tak do práv ostatních členů společenství; úpravy
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jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva
ostatních vlastníků jednotek, provádět úpravy společných částí jen se souhlasem
společenství nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v
domě,-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6. odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na
společných částech způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo jimž do domu
umožnil vstup, případně nahradit náklad společenství na tento účel vynaložený,--------------
3.7. -umožnit instalaci, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a
jiných energií v jednotce a odečet naměřených hodnot, --------------------------------------------
3.8. umožnit po předchozím vyzvání společenství přístup do jednotky, pokud to vyžadují
úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo společných částí, -----------------------
3.9. oznámit bez zbytečného odkladu statutárnímu orgánu společenství datum nabytí
vlastnictví jednotky včetně své adresy a počtu osob, které s ním sdílejí domácnost,
případně bydlí v bytě po dobu, která činí v souhrnu nejméně 3 (slovy: tři) měsíce v jednom
kalendářním roce, v případě rozúčtování služeb podle osob pak osoby, u kterých lze mít za
to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 (slovy: dva) měsíce v průběhu
zúč tovac ího období,------- --------------------- ------- ----------------- ---- ------------------- -----------
3.10. oznámit společenství v případě přenechání bytu do užívání jiné osobě jméno a adresu
této osoby včetně počtu osob ve smyslu předchozího bodu,---------------------------------------
3.11. předat společenství před zahájením stavebních úprav projektovou dokumentaci v
případě, že stavebně upravuje svou jednotku, a po předchozí výzvě umožnit společenství
přístup do jednotky pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění
spo Iečné části. --- ------------ ------------------ ----------- ----------------------- -------------------------
3.12předat výboru kontaktní údaje (telefon, e-mail, příp. adresu pobytu, pokud nebydlí v

d') "d h .'ome pro pn pa avan e. -------------------------------------------------------------------------

Čl. VI
Shromáždění

I. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků jednotek (dále jen
"shromáždění"), které tvoří členové společenství. -------------------------------------------------

2. Do působnosti shromáždění patří: --------------------------------------------------------------------
2.1 . změna stanov, ---------------------------------------------------------------------------------------
2.2. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k
j ednotkám, ----- ------------ -------------- ------- -------- ---------------- ---- ------ ----------------------------
2.3. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn, ----------
2.4. schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření
společenství a o správě domu a pozemku, o výši záloh na příspěvky na správu domu a
pozemku pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných záloh,-
2.5. schválení druhu a rozsahu služeb a výše záloh najejich úhradu, jakož i způsobu --------
rozúčto vání cen služe b na jednotky. ---------------------------------------------------------------------
2.6 . rozhodován í:------ -------------------------- ------------------- ------------ ----------------- ---------
2.6.1. o členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení, -----------------------
2.6.2. o změně účelu užívání domu nebo jednotky, ----------------------------------------------------
2.6.3. o změně podlahové plochy jednotky, -------------------------------------------------------------
2.6.4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek, ---------------------------------
2.6.5. o změně podílu na společných částech, -----------------------------------------------------------
2.6.6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
2.6.7. o údržbě, opravě nebo stavební úpravě společné části, vyjma věcí uvedených v čl. Vll
odst. 5 těchto stanov, ---------------------- --------- --------------- ---- ------------- ------------------- ------
2.7. udělování předchozího souhlasu: -----------------------------------------------------------------
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2.7.1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, ---------
2.7.2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, vyjma věcí uvedených v čl. VII odst. 5---

těchto stanov, ----------------------------- ------------------- ------------------- -------- ----------- --
2.7.3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru,----
2.7.4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník
jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, --------------------------------
2.8. určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, rozhodnutí
o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání
o ceně nebo o rozsahu činnosti,----------------------------------------------------------------------------
2.9. rozhodování v dalších záležítostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si
shromážděn í k rozhodnutí vyhradí. -----------------------------------------------------------------------
2.10 o rozdělení případného zisku z hospodaření společenství, -----------------------------------
2.11 o pravidlech pro užívání společných částí domu, ----------------------------------------------
2.12 o schvalování rozpočtu společenství -------------------------------------------------------------
2.13 o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li stanoven
zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, --------------------------------
3. Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svoláváje statutární orgán společenství. ---
Shromáždění musí být statutárním orgánem svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu
pořadu zasedání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají více než čtvrtinu všech
hlasů, nejméně však dva z nich, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení této žádosti.---------
4. Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se zašle všem členům společenství.---
Písemná pozvánka musí být zaslána poštou, nebo předána osobně nebo vhozena do poštovní
schránky a současně zveřejněna na obvyklém místě v domě nejméně 15 (slovy: patnáct) dní
přede dnem konání zasedání shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina.
místo konání a pořad zasedání shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové
společenství seznámit s podklady týkajícími se pořadu zasedání, pokud nejsou tyto podklady
k pozvánce připoj eny. ---------------------------------------------------------------------------------------
5. Zasedání shromáždění řídí statutární orgán společenství, tj. předseda a v době jeho

nepřítomnosti místopředseda představenstva, neurčí-lí jinou osobu. ----------------------------
6. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu

hlasů. -------------------------- -------------- ----------- -------------- ---------- ------------------- --------
6.1. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů
společenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčí jinak. Při hlasování je rozhodující
velikost spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech; členové
společenství, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají společně jeden hlas-------------------------
6.2. Tří čtvrtin hlasú přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o: --------
6.2. I. změně stanov, -----------------------------------------------------------------------------------------
6.2.2. způsobu rozúčtování nákladů na služby na jednotlivé vlastníky. -----------------------------
6.3. Nadpoloviční většiny hlasů všech členů společenství je zapotřebí k: -----------------------
6.3.1. volbě členů statutárního orgánu společenství, --------------------------------------------------
6.3.2. přijetí usnesení o opravě nebo stavební úpravě společné části domu nebo o jejich
financování s využitím úvěrových zdrojů. ---------------------------------------------------------------
6.3.3. změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku. ---------------------------------
6.4. Při hlasování o změně velikosti podílu na společných částech všech vlastníků
jednotek nebo o změně poměru výše příspěvkú na správu domu a pozemku jinak, než
v důsledku změny podílů na společných částech, se vyžaduje souhlas všech vlastníků
jednotek. Souhlas všech vlastníků jednotek je zapotřebí také při kolaudační změně z bytu na
nebytový pros tor. --------------- ----------- ------- ----------- ---------- ----------- ----------------- ----------
7. Shromáždění může rozhodnout o zmocnění výběrové komise k výběru nejvhodnějšího

dodavatele služby či zhotoviteli rekonstrukce, modernizace či rozsáhlé opravy, včetně
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uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem. Způsob výběrového řízení, včetně
vyhodnocování nabídek, musí být odsouhlasen na shromážděnÍ. --------------------------------

8. Ze zasedání shromáždění se pořizuje zápís, za jehož pořízení odpovídá předsedající
zasedánÍ. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k
jednání a usnášení, dále údaje o průběhu zasedání, plné znění přijatých usnesení a
výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. ------------------------------------------------------
Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které
byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. -------------------------------------------
Zápis podepisuje předsedající zasedání a zapisovatel.----------------------------------------------
Zápisy, včetně písemných podkladů k zasedání shromáždění, musí být uschovány u
stat utárníh o orgánu spo Iečens tví. --------------- ------ ------ ------------- ------------------------------

9. Způsobem stanoveným zákonem mimo zasedání (per rollam) může být rozhodnuto: --------
8.1. o týchž záležítostech, které měly být projednány na svolaném shromáždění, které
nebylo způsobilé se usnášet, a to na návrh osoby, která shromáždění svolala, ---------------------
8.2. o týchž záležitostech, které byly řádně projednány na svolaném shromáždění, ale
nebyl-Ii návrh na usnesení přijat kvalifikovanou většinou hlasů ve smyslu odst. 6.2. (a 6.3.)
tohoto článku, a to na návrh osoby, která shromáždění svolala, --------------------------------------
8.3. v jiných věcech, než jsou uvedeny v odst. 6.2. (a 6.3.) tohoto článku, a to na návrh
statutárníh o orgánu spo 1ečenství .--- -------------------- -------- -------------------------------- -----------
K přijetí rozhodnutí o věcech podle 6.2. (a 6.3.) tohoto článku mimo zasedání je zapotřebí
souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů společenstvÍ. --------------------------------------

ČI. VII
Statutární orgán společenství

Výbor
I. Voleným orgánem společenství je výbor společenství (dále jen" výbor-o).---------------------
2. Funkční období člena výboru je 5 (slovy: pět) let; počíná dnem zvolení do funkce nebo

dnem, který byl při zvolení stanoven jako počátek výkonu funkce a končí uplynutím
funkčního období. Členství ve výboru dále končí v důsledku odstoupení z funkce nebo
odvolání z funkce. Odstoupí-li člen výboru ze své funkce prohlášením došlým
společenství, zaniká mu funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. -----------------

3. Výbor je statutárním orgánem společenství, za svou činnost odpovídá shromáždění. --------
4. Výboru náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné

moci nesvěří jinému orgánu právnícké osoby. Výbor řídí a organizuje běžnou činnost
společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku a s předmětem
činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů a těchto
stanov ve výlučné působnosti shromáždění nebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

5. V působnosti výboru je také: --------------------------------------------------------------------------
5.1. Rozhodovat o nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním
roce souhrnné částky 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a dále rozhodování o
zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesáhne v
souhrnu částku 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), ----------------------------------
5.2. Bez souhlasu shromáždění sjednávat běžnou údržbu a opravy objektu a v souvislosti
s tím nakládat s finančními prostředky pouze do výše prokazatelně vzniklých nákladú do
částky 100.000.- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za kalendářní měsíc. Výbor je
povinen o vynaložených nákladech a hospodaření s finančními prostředky informovat
shromážd ění. --------- --------- ---------------------------- ---------------- -------- ------------------------ ---
O všech rozhodnutích podle bodú 5.1 a 5.2. tohoto článku je výbor společenství povinen
informovat nejpozději na nejbližším zasedání shromážděnÍ.---------------------------------------
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5.3 Výbor vede pokladnu na drobná vydání. --------------------------------------------------------
6. Člen výboru je volen a odvoláván shromážděním. Způsobilost být členem výboru stanoví

zákon. --Členem výboru však může být jen osoba, která je členem nebo společným členem
spo Iečenství. ------------------- ---- ------------------ ---- ---------- ----------- -------- ---------- -------- --

7. Výbor má 3 (slovy: tři) členy. Výbor volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů a
z funkce je odvolává. Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru,
organizuje běžnou činnost společenství. Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně
však jednou za čtvrtletí, a předseda jej svolává písemnou, či e-mailovou pozvánkou. -------

8. Pokud počet členů výboru neklesl pod polovinu, může výbor kooptovat další členy do
nejbližšího zasedání shromáždění. Shromáždění může zvolit náhradníky členů výboru,
kteří nastupují na uvolněné místo členů výboru podle stanoveného pořadí.--------------------

9. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje
místopředseda. Jde-Ii o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsáno
předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Každý člen
výboru má I (slovy: jeden) hlas. Výbor je schopen usnášení, je-Ii přítomna nadpoloviční
většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných
členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho
nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.--------------------

10.Výbor jedná za společenství ve všech věcech společenství jako právnické osoby. -----------
II. Výbor zejména připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění,

předkládá shromáždění zprávy o všech záležitostech společenství, včetně účetní závěrky a
písemných materiálů, které má shromáždění projednat, zajišťuje řádné vedení písemností
společenství, sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výší
záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby,
zajišťuje vyúčtování záloh a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků. ---------------------------

Čl. VIII
Kontrolní orgán společenství

Kontrolní komíse

1. Dalším voleným orgánem společenství je kontrolní komise. Kontrolní komise je
orgánem, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost společenství a projednávat
stížnosti jeho členů na činnost společenství a jeho orgánů. Kontrolní komise má 3 (slovy:
tři) členy. Pokud není uvedeno jinak, platí pro kontrolní komisi všechna pravidla,
stanovená pro výbor jako kolektivní orgán. ---------------------------------------------------------

2. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahližet do všech účetních a jiných
dokladů společenství, pořizovat si z nich na náklad společenství kopie a vyžadovat od
statutárního orgánu společenství potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Statutární
orgán je povinen kontrolní komisi poskytovat potřebnou součinnost. Kontrolní komise
odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství. -------------

3. Kontrolní komíse v rámci své působnosti zejména kontroluje činnost statutárního orgánu,
podává statutárnímu orgánu zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti,
s případnými návrhy na opatření vedoucí k odstranění závad, účastní se prostřednictvím
svého zástupce jednání výboru, projednává stížnosti členů společenství a podává
shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. -----------------------------------------

4. Společenství může na shromáždění rozhodnout, že kontrolní komise nebude ustanovena.-

Čl. IX
Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí
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I. Pokud dále není uvedeno jinak, všechny společné části přímo či i jen nepřímo užívají a
podílejí se proto i na jejich správě, tedy na rozhodování o nich i na financování nákladů na
ně, všichni členové společenství. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží
vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči
o dům a pozemek a zachování nebo zlepšení společných částí. Má se za to, že se správa
vztahuje i na společné částí, které slouží k výlučnému užívání jen některým vlastníkům
jedn otek. ------ -------- ------------- ----------- ----------- --------------- ----------------------------- -----

2. Na základě rozhodnutí shromáždění může společenství pověřit jinou osobu zajišťováním
některých čínností správy domu a pozemku; tím nejsou dotčeny působnost a odpovědnost
společenství za zajišťování činnosti podle zákona a těchto stanov, ani výlučná působnost
orgánu společenství podle zákona a těchto stanov. -------------------------------------------------

3. Pro správu domu a pozemku a užívání společných částí se stanoví tato pravidla:-------------
3.1. O zásadách pro uzamykání společných části (prostor), o podmínkách vydávání klíčů
vlastníkům jednotek, o evídenci klíčů a nákladech s tím spojených a o případném upřesnění
rozsahu a doby užívání společných prostor rozhoduje shromáždění. --------------------------------
3.2. Člen společenství odpovídá za dodržení pravidel pro užívání společných částí i všemi
osobami, kterým vstup do domu umožní. ----------------------------------------------------------------
3.3. Člen společenství není oprávněn rušit další členy společenství či jiné osoby v užívání
jednotek a společných částí nad míru přiměřenou místním poměrům, zejména nepřiměřeným
hlukem, kouřem, otřesy, pachem čí světlem. c ------
3.4. Člen společenství není oprávněn uvnitř společných prostor jakkoli manipulovat
s ohněm, ani s doutnajícími předměty a je povinen se řídit předpisy o požární ochraně. ---------
3.5. Člen společenství není oprávněn ve společných částech umisťovat či ukládat jakékoli
předměty bez souhlasu statutárního orgánu. To neplatí, pokud se jedná o společné části,
přenechané k jeho výlučnému užívání, povinnosti stanovené zvláštními předpisy tím nejsou
do tčeny. ---------- ------- -------------- ----- ------ ------------------ ---- ---- ------ ------------------- ----------
3.6. Porušuje-Ii vlastník jednotky obvyklý způsob užívání společných částí domu a
pozemku nebo pokyny a pravidla společenstvím za tím účelem přijatá, vyzve ho společenství
ke zdržení se takového jednání. V případě nerespektování výzvy vlastníkem jednotky je
společenství oprávněno činit opatření k naplnění výzvy, přičemž všechny účelně vynaložené
náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky.-------------------------
3.7. Shromáždění je oprávněno rozhodnout o způsobu výkonu těchto i dalších zákonných
pravidel v mezích určených zákonem i těmito stanovami a na základě jeho zmocnění je
statutární orgán společenství oprávněn vydávat pokyny k zajištění řádné správy domu a
pozemku, užívání společných částí a zachování pořádku v domě, včetně pokynů pro provoz
techni ckÝch zaří zení v domě. -------- ------------- --------------------------- ------------------------ ------
3.8 Shromáždění může rozhodnout, že určíté činnosti bude pro společenství vykonávat
zaměstnanec (zaměstnanci) společenství na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní
činnosti nebo dohody o provedení práce. ----------------------------------------------------------------
3.9 Pracovní zařazení a vymezení právních jednání, která je zaměstnanec oprávněn činit
za společenství v rámci pracovněprávního vztahu, musí být schváleno shromážděním.----------

Čl. X
Hospodaření společenství, pravídla pro sestavení rozpočtu společenství,

pro příspěvky na správu a zálohy na služby a pro způsob určení jejich výše
I. Společenství hospodaří s finančními prostředky, poskytovanými členy společenství na

úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s tinančními prostředky,
poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s
dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství. Společenství
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nesmí podnikat, ani se na podnikání či jiné činnosti podnikatelů podílel, to se však netýká
vkladů finančních prostředků společenství na bankovní účty společenství. --------------------

2. Společenství hospodaří a nakládá se svým majetkem v souladu s účelem vymezeným
v zákoně a způsobem stanoveným právními předpisy. --------------------------------------------

3. Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům
společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči
společenství. Statutární orgán společenství odpovídá za včasné plnění těchto úkolů. --------

4. Členové společenství ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti
spol uvlastnických podíl ů na společných částech. ---------------------------------------------------

5. Rozpočtem společenství se rozumí předpokládané náklady na správu domu a pozemku a
na služby a výše záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a záloh na služby.
Rozpočet společenství se sestavuje zpravidla na kalendářní rok. --------------------------------

6. Zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby platí členové
společenství na základě rozhodnutí shromáždění ve výši a v termínech stanovených k
tomu statutárním orgánem společenství na bankovní účet společenství. Vyúčtování záloh
se provádí podle právních předpisů a pravidel schválených shromážděním. Statutární
orgán písemně informuje vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků
společenství nejméně jedenkrát ročně, a to zpravidla na zasedání shromáždění formou
zprávy o hospodaření spo lečenství. -------------------------------------------------------------------

7. Vlastníci všech jednotek v domě jsou povinni přispívat na správu domu a pozemku
v poměru velikosti svých spoluvlastnických podílů na společných částech. Povinnost
přispívat na odměnu členům volených orgánů společenství a na odměnu osobě, která má
zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku (zejména tzv. operativní správce) je
určena rozhodnutím shromáždění podle počtu jednotek. Příspěvky vlastníků na opravy a
údržbu společných částí domu se nevyúčtovávají, převádí se do dalšího roku. ----------------

8. Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí statutární orgán společenství nebo správce
na základě uzavřené příkazní smlouvy jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní
rok, nejpozději do 4 (slovy: čtyř) kalendářních měsíců po jeho skončení v souladu se
stanoveným způsobem rozúčtování. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování
je splatný do 8 (slovy: osmi) kalendářních měsícú po uplynutí zúčtovacího období. ---------

9. Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku předkládá výbor ke
schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na
schválení roční účetní závěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se
převádí do nás ledujícího roku. -------------------------------------------------------------------------

10. Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství povínnost příspěvky na
správu domu a pozemku ke dni účinnosti převodu vypořádal, -----------------------------------

Čl. XI
Ustanovení závěrečná

1. Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy výslovně jinak, zasílá společenství písemnosti
určené členům společenství jako obyčejnou poštovní zásilku na adresu uvedenou v
seznamu členů společenství; tyto písemnosti se v případě pochybností považují za
doručené třetím dnem po odeslání. -------------------------------------------------------------------

2. Je-Ii evidovaná adresa člena společenství totožná s adresou domu, pro který společenství
vzniklo, a má-Ii člen společenství v tomto domě označenou poštovní schránku, mohou b)'t
písemnosti namísto zasílání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb vhazovány
do této poštovní schránky; tyto písemnosti se v případě pochybností považují za doručené
třetím dnem po vhození. --------------------------------------------------------------------------------

3. Případná žádost o zasílání písemností jiné kontaktní osobě nebo na jinou kontaktní adresu,
nežje adresa jednotky, musí být členem společenství opatřena jeho podpisem.---------------
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4. Případná žádost o zasílání písemností doporučeně nebo s dodejkou musí být členem
společenství opatřena jeho podpisem; rozhodne-li tak společenství, je člen společenství
povinen uhradit společenství náklady na poštovné. ------------------------------------------------

5. Ustanovení odst. I. až 5. tohoto článku nevylučuje možnost společenství zasílat vybraný
typ písemností členům společenství doporučeně nebo s dodejkou bez jejich žádosti. --------

Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti. K okamžiku hlasování přítomno 61,43%
(slovy: šedesát jedna celých čtyřicet tři setin procenta) všech hlasů. -------------------------------
O návrhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno aklamací takto:-----------------------------
VÝsled ek hlas ování: ---------------------------------------------------------------------------------------
K okamžiku hlasování přítornno: 2.152 hlasů, tj. 61,43% hlasů všech vlastníků

j ednotek----------------------------- ---------------------
Pro přijetí návrhu hlasovalo: 100% hlasů přítomných vlastníků jednotek --------
Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0% hlasů přítomných vlastníků jednotek -----------
Hlasování se zdrželo: 0% hlasů přítomných vlastníků jednotek -----------
Výsledek hlasování byl zjištěn na základě oznámení předsedy shromáždění, který hlasy
sečetI. ------------- ------------------ --------- ------------------------------ -------------------- ---------------
Rozhodným počtem hlasů pro přijetí rozhodnutí o změně stanov je souhlas tříčtvrtinové
většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, tj. souhlas 1.614 hlasů. Rozhodný počet hlasů
byl zjištěn na základě ustanovení 9 1206 odst. 2 občanského zákoníku a Čl. VII odst. 13.
písm. a. stano v spo 1ečenství. -------------------------------------------------------------------------------
Shora uvedené rozhodnutí o změně stanov bvlo přijato 100°1., (slovy: jedno sto procenty)
hlasů přítomných vlastníků jednotek, tedy bvlo schváleno potřebným počtem hlasů. mm

Pro bIáš ení notáře: --------- ----------- -------------- --------------- ----- ----------- ---------------- --------
Ve smyslu ustanovení 9 80b odst.! písm. k) notářského řádu osvědčuji existenci a řádné
provedení nezbytných právních jednáni a formalit, ke kterým bylo shromáždění
Společenství vlastníků Semická 3291 a 3292 při rozhodování o změně stanov povinno, a při
nichž jsem byla při sepsání tohoto notářského zápisu přítomna. Současně konstatuji, že tato
právní jednání a formality byly učiněny v souladu s právními předpisy. -------------------------

Ve smyslu téhož ustanovení notářského řádu osvědčuji, že rozhodnutí o změně stanov bvlo
při jat o. ---------- -- -- --- --------------- ---------------------------------------------------- ---- --- -------------
Konstatuji, že obsah přijatého rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a v souladu se
zakl ada telským i do kum en ty spo lečenství. ------------------------------------------------------------

Jednání bylo skončeno v 18:22 hodin. -------------------------------------------------------------------
O tom byI tento notářský zápis sepsán. ------------------------------------------------------------------
Notářský zápis byl po přečtení předsedou shromáždění schválen. -----------------------------------

Miroslav Kocemba V.r.
L.S.

Mgr. Soňa Glazarová
notářka v Praze

Mgr. Soňa Glazarová V.r.
notářka
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POZVÁNKA

Výbor Společenství vlastníků Semická 3291 a 3292
svolává

shromáždění Společenství vlastníků

DATUM KONÁNí:
MíSTO KONÁNí:
ZAČÁTEK SHROMÁŽDĚNí:

9. listopadu 2016
velká sušárna - Semická 3292
18.00

PROGRAM:
1. Kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.
3. Schváleni programu schůze.
4. Změna stanov SV (schválení nového úplného znění).
5. Odsouhlasení plánovaných akcí na obdobl 01.2017 -12.2017.
6. Odsouhlaseni podkladu pro stanoveni záloh přlspěvku vlastníka a záloh na služby pro

rok 2017.
7. Schváleni účetní uzávěrky za rok 2015.
8. Odsouhlaseni snížení příspěvku vlastníků do dlouhodobé zálohy.

Poznámka 1: písemné podklady pro jednotlivé body jednání jsou umístěny na:
www.svsemicka.cz/intranet Pro přihlášení jsou nutné vyplnit
následující údaje:

Uživatelské jméno: intranet
Heslo: semicka

Poznámka 2:
Pokud se shromáždění nezúčastní vlastnlk uvedený v katastru nemovítostí, může pověřit

svého zástupce platnou plnou mocí, jejíž originál odevzdá při kontrole usnášenlschopnosti.
Nájemcídružstevních bytů se mohou shromáždění zúčastnit jako hosté. Za vlastnika SBD

POKROK bude hlasovat člen jeho statutárního orgánu - představenstva nebo jim zmocněná
osoba.

Poznámka 3:
Po vyčerpání výše uvedeného programu se bude konat členská schůze samosprávy,

kterou svolává výbor samosprávy s tímto programem:
1) Volba delegáta a náhradníka na shromáždění delegátů SBO Pokrok
2) Členské záležítostí
Na člensllé schůzí samosprávy se nehlasuje podle spoluvlastníckých podílů, Ilaždý
člen má jeden hlas

Vzhledem k tomu, že na schůzi bude hlasováno o změně stanov, žádám Vás
o největši účast.

V Praze: 9. 10.2016 Za výbor SV
Spollll!.",stvf vlastnlků
Semická 3291 a 3292

Semická 3292, Praha 4 • Mod/any, 14300
zapsáno v RSVJ. vedeného Mú~kým soudem v Praze

oddll S, vlo!l<a 11042
IČ: 72053852 DiČ: CZ72053852

• 1 •

Miroslav Kocemba

http://www.svsemicka.cz/intranet
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Spoluvlastnický podíl počítán dle data zápisu vkladu Vlastníci
DružstvoSemická 3291,3292, 14300 Praha

'7' ,,' .4;~;~ *Objela 0359
IDasování k usnesení č~1ť zEč.p.: 3291,3292

ČP Prostor V1astnícké právo Podpís Spolnvl. Žádost Návrh na vklad Zápís 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103291 00001 Vyhnanovský Drahomír SJM

~ ~f; 76/3503 23.06.1992 24.092001 V4-24920101 26.062002

Vyhnanovská Emília SJM r/

3291 mOO2 Vavřina Michal 31/ 3503 28.07.1992 22.012002 V4-2795102 08.102002
3291 mom Hanušová Marie SJM JJrJllt;k, I n/3503 11.03.1992 03.09.2001 V4-22438101 29.05.2002

Hanuš Vladimír SJM

3291 m004 Ing. Šmid Petr SJM 76/3503 28.07.1992 10.022003 V4-5312103 06.062003

Šmídová Jitka SJM ~ • I
3291 00005 Zavázalová Líbuše .~.U!Ó 29/3503 28.092000 22.082001 V4-21450101 17.062002 O3291 mOO6 Aronová Helena, PaedDr. t1v', , "'" 41/ 3503 19.102006 07.042014 V-202391I4 28.052014 -O-/7 ~ tJ)3291 mOO7 Kaiserová Eva nt 3503 21.022012 06.102016 V-71622116 31.102016
3291 mOO8 Pítrová Jana I '-17' -, n/3503 15.052006 10.052007 23374107 27.062007
3291 mOO9 Pítrová Jana 29/3503 28.07.1992 01.032010 V4-9502110 23.032010
3291 mOlo Dus1wvá Eva ~.J£ // I- 41/ 3503 28.05.1992 31.012006 V4-5394106 02.062006 -o

;;::1'V ~-3291 BlOII Ing. Fritsche Petr n/3503 28.092lJ!lO 09.102001 V4-26642101 25.062002 r"o.Fritschová Hana
?-....3291 mOl2 Křížová Andrea podíI n/3503 28.07.1992 12.112001 V4-29783/01 05.082002 Z
NFerčá.k Erik wd>1
.

~ /\ :~3291 mOI3 Dejmek Josef 29/3503 28.07.1992 22.082001 V4-21451/0J 15.042002 : 1>'.3291 mOl4 Suchá Jitka f•• U 41/ 3503 ~'N,.18.01.1999 07.012002 V4-645102 14.102002 :.....
G:-

3291 mOl5 FeckoMikuláš SJM 1~ 78/ 3503 18.01.1999 22.082001 V4-21452101 17.062002
Fecková Marcela SJM ...•••..

~3291 mOl6 Kocemba Miroslav SJM n/3503 28.122000 03.022006 V4-5976106 03.072006
Kocemhová Miluše SJM

3291 mOl7 Karlsenová Lenka 29/3503 28.07.1992 21.03.2002 V4-110 11102 10.12.2002
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Semická 3291,3292, 14300 Praha

Družstvo 33V 3503 9,45 %

Objelo 0359 č.p.: 3291,3292

masování k usnesení č
ČP Prostor Vlastnické právo

Podpis Spoluvl. Žádost Návrh ua vklad Zápis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3291 BOO18 Ing. Vávra Martin
41/3503 30.04.1999 05.11.2001 V4-29133/01 05.08.2002

3291 BOO19 Matějček Bohumil
76/3503 10.12.2013-3291 B0020 Ing. Brunclíková Markéta f.t4t</~/~77/3503 29.06.1992 04.12.2001 V4-33373/01 04.09.2002

3291 B0021 Bartoň Jiří j~""1,~\.;."-
29/3503 28.07.1992 22.08.2001 V4-21453/01 11.04.2002

3291 B0022 KyuclJiří
41/ 3503 28.09.20003291 B0023 Dudik Rudolf SJM

~X~ 77/3503 28.07.1992 03.01.2011 V-6S!II 04.02.2011Dudiková Zdeňka SJM
3291 B0024 TIIátová Pavla SJM 1~1" 77/3503 27.04.1999 08.11.2006 V4-S0888106 12.02.2007Jitát Vladimír SJM
3291 B0025 JUDr. Fiřtiková Ivana

29/3503 28.07.1992 29.01.2002 V4-3889102 06.12.2002
3291 B0026 Matoulková Jannila /7'~~f//

41/3503 21.D2.2ool 25.06.2004 V4-26686.'ll4 05.10.2004
3291 B0027 Ing. Hybmut Bohuslav

~/ 77/3503 14.11.2000 22.08.2001 V4-214S4101 17.06.2002
3291 B0028 Nazarovová Ivana SJM /

77/3503ly"- 30.03.1999 05.06.2007 V4-28023/07 27.06.2007Nazarov Alexandr SJM
3291 B0029 Fridrichová Eva

29/3503 28.05.1992 15.10.2002 V4-37S6OI02 19.05.2003
3291 B0030 N«jedIá SVětlana ~. 41/3503 28.07.1992 22.01.2002 V4-2796102 08.10.2002
3291 B0031 Ing. Zeman Zdeněk !

77/3503 28-07.1992 09.11.2007 V4-S8319107 10.01.2008
3291 Nl301 T-MobiIe Czech RepubIic ;

/3292 00032 Lepšiková Lenka
L 77/3503 28.07.1992 22.01.2002 V4-2797102 08.10.2002

3292 B0033 Suzama Marta L 31/3503 18.06.19923292 B0034 Ing. Svoboda Jiří SJM

~~/
77/3503 28.07.1992 14.03.2002 V4-9983102 06.01.2003Svobodová Lenka SJM

3292 B0035 Cíchová Petra
/>~ 77/3503 28.07.1992 10.05.2010 V4-22104110 03.06.2010

3292 m036 PárysPavel ~ffv 29/3503 02.07.1992 08.12.2014 V-ll13091l4 08.01.2015
1292 m037 Macháček Bohuslav VVcr~{I -41/ 3503 28-07.1992 10.11.2006 V4-51283/06 24.03.2007
1292 B0038 Peterka Jiří

po<bl
77/3503 10.06.1992 04.12.2001 V4-33374101 04.09.2002
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Objek! 0359 č.p.: 3291,3292

masování k usnesení č.

ČP Prostor Vlastnické právo
Podpis Spoluvl. Žádost Návrh ua vklad Zápis I 2 3 4 5 6 7 8 9 ID

Peterlcová Božena podll
3292 00039 Ing. Vostrý Jaromír

SJM
n/3503 28.07.1992 24.032003 V4-10995/03 29.072003

Vostrá Miroslava
SJM

3292 00040 Slivová Hana
29/3503 28.07.19923292 00041 VmováEva
41/3503 28.07.1992 07.032005 V4-87S7/OS 23.062005

3292 00042 Ing. Zahradník Tomáš SJM
n/3503 28.07.1992 28.022003 V4-7854/03 01.082003

Zahradníková Radmila SJM
3292 00043 Poniková Zuzana

~ n/3503 29.06.1992 22012002 V4-2798102 08.102002
3292 00044 Hruška Bohuslav

J 29/3503 28.07.1992 22082001 V4-21455/01 17.062002
3292 00045 Hůrková Jaroslava

~~' 41/ 3503 22121998 09.072002 V4-2S810102 02.122002
3292 00046 Katka Luděk

..L 78/3503 28.07.1992 07.012002 V4-646J02 14.102002

3292 00047 Kuchařová Markéta L<it~ ( n/3s03 28.07.1992 22082001 V4-21456101 17.062002
3292 00048 Havlová Milada

SJM 'o/~ 29/3503 07.042010 04.042011 V-15671l111 26.042011
HavelTJři

SJM
3292 00049 Blaha Martin

~---4..-A?' 41/3503 30.06.1995 05.092001 V4-22789/01 31.052002
3292 00050 Mgr. Vacíková Olga

SJM
n/3503 02.07.1992 07.032005 V4-8758105 23.062005

Mgr. Vacík Michal
SJM

3292 00051 Gregor TJři
SJM ,

n/3503 28.07.1992 26.112001 V4-31713/01 02.082002A. w'Gregorová Zuzana
SJM

~v~ 'l292 B:J052 Maloušek Stanislav "
29/3503 28.07.1992 10.092012 V-389131I2 27.092012

1292 B:J053 ŠlllÍdová Kvěloslava Vg. .-x:;.. lY
41/ 3503 03.122013 06.052015 V 34394/15 02.062015

292 B:J054 Mrňová Lenka
n/3503 02.07.1992292 B:J055 Novák Vlastimil

SJM
n/3503 28.092000 08.012015 V-1294/15 04.022015

Nováková Pavla
SJM

!92 B:J056 Benešová Kaleřina
29/3503 04.06.1992 30.012003 V4-4{)87/03 01.072003

Linhart Jan
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HJasováiú k usneseni č

ČP Prostor Vlastnické právo
Podpis SpolnvL Žádost Návrh na vldad Zápis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3292 .00057 Králová Jaroslava
41/3503 28-07.1992 08.01.2009 V4-m109 16.03.2009

3292 .00058 Dacosta Marie
f n/3503 28.07.19923292 :00059 Ing. Dražď3ková Zuzana

~ 76/ 3503 =.1992 01.11.2007 V4-56807107 02.012008
3292 BlO6O StOckhanerová JanniIa SIM

29/3503 28.07.1992 . 07.01.2002 V4-647102 14.10.2002RNDr. StOckbaner Petr SIM
3292 :00061 Kysilka Filip

41/3503 12.01.1999 22.08.2001 V4-214S7101 17.122001
3292 00062 RepšováJana

SIM

~~

76/3503 05.07.1995 26.112001 V4-31714101 OS.ll82002Repš Jaroslav
SIM

Vlastníci
90,55% 3172/ 3503

/fil~""~
~-ll4.-

Stavební I>ytové dmžstvo Pokrok
9,45% 331/3503 Zmocněnec.! . _ I-~JL_

Podois.Á

I
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-"'b. .:t. {J'1 prokazuj ici stav evidovaný k datu 07.11.2016 10: 35: 02

/':.(tl'~I\."'i./l.f tnictvi domu s jednotkami vymezenými podle zákona Č. 72/1994 Sb.
Vyhotoveňo dálkovým přlstupem do katastru nemovitosti pro účel ověřenI výstupu z informačnlho systěmu veřejně správy

ve smyslu S 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve zněnl pozdějMch pfedpisů.

Okres: CZ0100 Hlavni město Praha
at.území: 728616 Modřany

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 2784

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonáva státn~ sprJvu katastru nemovitostí
Katastrálni úřad pro hlavni město Prahu, Katastrálni pracoviště Praha, kód: 101.

strana 1

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastnické právo
Aronová Helena PaedDr., Semická 3291/8, Modřany, 14300
Praha 4
Bartoň Jiří, Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha 4
Benešová Kateřina, Semická 3292/6, Modřany, 14300 Praha
4
Blaha Martin, Semická 3292/6, Modřany, 14300 Praha 4
Brunclíková Markéta Ing., Semická 3291/8, Modřany, 14300
Praha 4
Cíchová Petra, Semická 3292/6, Modřany, 14300 Praha 4
ejmek Josef, Vavřínová 223, Osnice, 25242 Jesenice
Draždaková Zuzana Ing., Semická 3292/6, Modřany, 14300
Praha 4

JM Dudík Rudolf Ing. a Dudíková Zdeňka, Semická 3291/8,
Modřany, 14300 Praha 4

JM Fecko Mikuláš a Fecková Marcela, Semická 3291/8,
Modřany, 14300 Praha 4
Ferčák Erik, Pod 100 Lipami 341/4, 08633 Zborov,
Slovensko
Fiřtíková Ivana JUDr., Jilemnická 571/6, Kbely, 19700
Praha 9
Fridrichová Eva, Broumovská 59, Malé Poříčí, 54701
Náchod
Fritsche Petr Ing., Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha
4
Fritschová Hana, Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha 4

JM Gregor Jiří a Gregorová Zuzana, Semická 3292/6, Modřany,
14300 Praha 4

JM Hanuš Vladimír a Hanušová Marie, Semická 3291/8,
Modřany, 14300 Praha 4

,~ 1avel Jiří a Havlová Milada, Hechendorfer Str. 14a, D-
J1477 Munchen, Německo
Hruška Bohuslav, Semická 3292/6, Modřany, 14300 Praha 4
Hůrková Jaroslava I Lešetínská 273/9, Modřany, 14300
Praha 4
Hybrant Bohuslav Ing., Semická 3291/8, Modřany, 14300
Praha 4

:JM Jirát Vladimír a Jirátová Pavla, Semická 3291/8,
Modřany, 14300 Praha 4
Kafka Luděk, Semická 3292/6, Modřany, 14300 Praha 4
Kaiserová Eva, Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha 4
Karlsenová Lenka, Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha 4

lJM Kocernba Miroslava Kocembová Miluše, Semická 3291/8,
Modřany, 14300 Praha 4
Králová Jaroslava, Semická 3292/6, Modřany, 14300 Praha
4
Křížová Andrea, Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha 4
Kuchařová Markéta, Semická 3292/6, Modřany, 14300 Praha
4
Kysilka Filip, Za strojírnami 1598/15, Modřany, 14300
Praha 4

Identifikátor

575713/0313

681101/1889
855916/2667

700427/0218
615811/0453

765919/0198
660617/1517
635704/1724

570312/0478
566028/0197
411124/726
436123/019
840314/7896

615609/1876

636012/2098

490118/006

635131/0603
610721/1484
625104/1478
510421/171
655129/1780
420401/071
465426/105
500821/027
526219/104

680313/1225

600714/0942
625505/0329.
730913/2457
625622/0234
665516/1634
541110/0530
535730/381
615908/0246

815120/4193
585304/1799

841127/0263

Podll

41/3503

29/3503
29/3503

41/3503
77/3503

77/3503
29/3503
76/3503

77/3503

78/3503

77/7006

29/3503

29/3503

77/7006

77/7006
77/3503

77/3503

29/3503

29/3503
41/3503

77/3503

77/3503

78/3503
77/3503
29/3503
77/3503

41/3503

77/7006
77/3503

41/3503

CR



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.11.2016 10:35:02

Okres: CZ0100 Hlavni město Praha
Kat.území: 728616 Modřany

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 2784

846107/0002 77/3503

440105/052 41/3503

386120/086 41/3503

490731/193 29/3503

590609/0069 77/3503
595523/0886
795731/1054 41/3503
491008/149 77/3503
516221/357
590905/0345 29/3503
810514/0450 77/7006
515924/314 77/7006

605811/1785 106/3503
525527/136 77/3503
795108/0170 41/3503

540624/1885 76/3503
615308/0021
00034398 331/3503

510323/061 29/3503
515926/237
665128/0251 41/3503
511112/221 77/3503
565830/0417

670511/0335 76/3503
805121/0519
536118/072 41/3503

710112/1973 77/3503
735423/2303
670517/2166 41/3503

771119/0498 1/113
680929/0455 77/3503
705409/0252
645701/0934 41/3503
570414/6085 76/3503
585307/7219
590112/0038 77/3503
625911/0275
585905/0307 29/3503

571030/2048 77/3503

v kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Lepšiková Lenka, Platónova 3279/10, Modřany, 14300 Praha
4
Macháček Bohuslav, Revoluční 767/25, Staré Město, 11000
Praha 1
Matoulková Jarmila, Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha
4
Matoušek Stanislav Ing., Přemyslovská 1657/29, Žižkov,
13000 Praha 3

SJ,M Nazarov ~exandr a Nazarovová Ivana, Semická 3291/8,
ModřanYr 14300 Praha 4
Nejedlá Světlana, Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha 4

SJ.M Novák Vlastimil a Nováková Pavla, Semická 3292/6,
Modřany, 14300 Praha 4
Párys Pavel, Semická 3292/6, Modřany, 14300 Praha 4
Peterka Jiři, Platónova 3284/20, Modřany, 14300 Praha 4
Peterková Božena, Platónova 3284/20, Modřany, 14300
Praha 4
Pitrová Jana, Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha 4
Poniková Zuzana, Semická 3292/6, Modřany, 14300 Praha 4
Procházka Dušková Eva, Semická 3291/8, Modřany, 14300
Praha 4

SJM Repš Jaroslava Repšová Jana, Semická 3292/6, Modřany,
14300 Praha 4
Stavební bytové družstvo POKROK, Kollárova 157/18,
Karlin, 18600 Praha 8

SJM Stóckbauer Petr RNDr. CSc. a Stóckbauerová Jarmila Mgr. ,
Urbánkova 3366/59, Modřany, 14300 Praha 4
Suchá Jitka, Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha 4

SJM Svoboda Jiří Ing. a Svobodová Lenka, Semická 3292/6,
Modřany, 14300 Praha 4, Rytířova 811/19, Kamýk, 14300
Praha 4

SJM Šmíd Petr Ing. a Šmídová Jitka, Semická 3291/8, Modřany,
14300 Praha 4
Šmídová Květoslava, Semická 3292/6, Modřany, 14300 Praha
4

SJM Vacík Michal Mgr. a Vacíková Olga Mgr., Borská 522,
34802 Bor, Semická 3292/6, Modřany, 14300 Praha 4
Vávra Martin Ing., V rovinách 863/20, Podolí, 14000
Praha 4
Vavřina Michal, Příčná 340, 25162 Mukařov

SJM Vostrý Jaromir Ing. a Vostrá Miroslava, Semická 3292/6,
Modřany, 14300 Praha 4
Vrbová Eva, Hornická 1406, 34701 Tachov

SJM Vyhnanovský Drahomir a Vyhnanovská Emilia, Semická
3291/8, Modřany, 14300 Praha 4

SJM Zahradník Tomáš Ing. a Zahradníková Radmila, Semická
3292/6, Modřany, 14300 Praha 4
Zavázalová Libuše, Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha
4
Zeman Zdeněk Ing., Semická 3291/8, Modřany, 14300 Praha
4

SJM = společné jmění manželů

B Nemovitosti

Stavby

Nemovitosti jsou v územním obvodu~ ve kterém vykonává státní spravu katastru nemovitosti CR
Katastrálni úřad pro hlavni město Prahu, Katastrálni pracoviště Praha, kód: 101.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.11.2016 10:35:02

CZ0100 Hlavní město Praha
<at.územi: 728616 Modřany

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 2784

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Způsob ochrany

Modřany, č.p. 3291, 3292 byt.dům 4635/21, LV 9254
4635/22, LV 9254

Spoluvlastnici 570414/6085
Vyhnanovská

Podíl na
společných částech

domu
Č.p./
Č.jednotky

3291/1
Způsob využi ti

byt

Typ
na LV jednotky
5795 byt.z.

585307/7219; Vyhnanovský Drahomír a
Ernilia

76/3503

Podíl na
jednotce

3291/2 byt 5995
Spoluvlastníci 771119/0498; Vavřina Michal

byt.z. 31/3503

5639 byt.z. 77/3503
510421/171 655129/1780; Hanuš Vladimír a Hanušová Marie

3291/3 byt
Spoluvlastnici

3291/4 byt
Spoluvlastníci

3291/5 byt

6739
670511/0335 805121/0519: Šmíd

5719

byt.z.
Petr Ing.
byt.z.

76/3503
a Šmídová Ji tka

29/3503
Spoluvlastnici 585905/0307: Zavázalová Libuše

3291/9 byt 8726 byt.z.
Spoluvlastníci 605811/1785 ; Pitrová Jana

3291/10 byt 8193 byt.z.
Spoluvlastnici 795108/0170; Procházka Dušková Eva

3291/11 byt 5765 byt.z.

Spoluvlastnici 605811/1785; Pítrová Jana

Spoluvlastníci 625622/0234; Kaiserová Eva

Spoluvlastnici 840314/7896: Ferčák Erik
815120/4193: Křížová Andrea

41/3503

77/3503

77/3503

29/3503

41/3503

77/3503
1/2
1/2

77/3503
1/2
1/2

29/3503

41/3503

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

byt.z.

8726

5876

5574

13045

14129
575713/0313: Aronová Helena PaedDr.

byt

byt

byt

byt

Spoluvlastnici 490118/006; Fritsche Petr Ing.
635131/0603: Fritschová Hana

3291/6

3291/8

Spoluvlastníci
3291/7 byt

Spoluvlastnici 660617/1517; Dejmek Josef
3291/14 byt 6020

Spoluvlastníci 665128/0251: Suchá Jitka

3291/12

3291/13

3291/15 byt
Spoluvlastnici

5720 byt.z. 78/3503
411124/726 436123/019: Fecko Mikuláš a Fecková Marcela

3291/16 byt 8213 byt.z. 77/3503
Spoluvlastnici 541110/0530 535730/381; Kocemba Miroslava Kocembová

Miluše
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterem vykoná va statní správu katastru nemovitosti CR

Katastrálni úfad pro hlavni město Prahu, Katastrálni pracoviště Praha, kód: 101.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.11.2016 10:35:02

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha
Kat.území: 728616 Modřany

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 2784

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Způsob ochrany

Č.p./
Č .jednotky Způsob využití na LV

3291/17 byt 6220
Spoluvlastníci 665516/1634; Karlsenová Lenka

3291/18 byt 5875
Spoluvlastníci 670517/2166; Vávra Martin Ing.

Typ
jednotky
byt.z.

byt.z.

Podíl na
společných částech

domu

29/3503

41/3503

Podíl na
jednotce

77/3503

76/3503

5895 byt.z.
Brunclíková Markéta Ing.

3060 byt.z.
00034398; Stavební bytové družstvo POKROK

3291/19 byt
Spoluvlastníci

3291/20 byt
Spoluvlastníci 615811/0453;

3291/21 byt 5555 byt.z. 29/3503

41/3503
Spoluvlastníci

3291/22 byt
Spoluvlastníci

3291/23 byt
Spoluvlastníci

681101/1889; Bartoň Jiří
3060 byt.z.

00034398; Stavební bytové družstvo POKROK
11524 byt.z. 77/3503

570312/0478 566028/0197; Dudík Rudolf Ing. a Dudíková
Zdeňka

3291/24 byt 8475 byt.z. 77/3503
Spoluvlastníci 600714/0942 625505/0329; Jirát Vladimír a Jirátová Pavla

3291/25 byt 6207 byt.z. 29/3503
Spoluvlastníci 615609/1876; Fířtíková Ivana JUDr.

3291/26 byt 7672 byt.z. 41/3503
Spoluvlastníci 386120/086; Matoulková Jarmila

3291/27 byt 5721 byt.z. 77/3503
Spoluvlastníci 680313/1225; Hybrant Bohuslav Ing.

3291/28 byt 8721 byt.z. 77/3503
Spoluvlastníci 590609/0069 595523/0886; Nazarov Alexandr a Nazarovová

Ivana
3291/29 byt 6653 byt.z. 29/3503

Spoluvlastníci 636012/2098; Frídríchová Eva
3291/30 byt 5998 byt.z. 41/3503

Spoluvlastníci 795731/1054; Nejedlá Světlana
3291/31 byt 8938 byt.z.

Spoluvlastníci 571030/2048; Zeman Zdeněk Ing.
3292/32 byt 6000 byt.z.

77/3503

77/3503

Spoluvlastníci 00034398; Stavební

Spoluvlastníci
3292/33 byt

846107/0002; Lepšiková Lenka
3060 byt.z.

bytové družstvo POKROK
31/3503

3292/34 byt 6235 byt.z. 77/3503

Nemovitosti jsou v územnim obvodu, ve kterém vykonává státní spravu katastru nemovitostí CR
Katastrálni úřad pro hlavni město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, k6d: lal.
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Okres:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.11.2016 10:35:02

;,,

I
I

II
Kat.území:

CZ0100
728616

Hlavni město Praha
Modřany

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 2784

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využi ti Na parcele Způsob ochrany

Č.p.1
Č.jednotky Způsob využiti

Spoluvlastnici 511112/221
Lenka

Typ
na LV jednotky

565830/0417; Svoboda Jiři Ing.

Podíl na
společných částech

domu

a Svobodová

Podíl na
jednotce

77/3503
Ing. a Vostrá

6869 byt.z.
705409/0252; Vostrý Jaromir

3292/35 byt 11071 byt.z. 77/3503
Spoluvlastníci 765919/0198; Cíchová Petra

3292/36 byt 13132 byt.z. 29/3503
Spol uvlastní ci 590905/0345; Párys Pavel

3292/37 byt 8522 byt.z. 41/3503
Spoluvlastníci 440105/052; Macháček Bohuslav

3292/38 byt 5896 byt.z. 77/3503
Spoluvlastnici 810514/0450; Peterka Jiří 1/2515924/314; Peterková Božena 1/23292/39 byt
Spoluvlastnici 680929/0455

Miroslava

41/3503

29/3503

byt.z.7793

3060 byt.z.
bytové. družstvo POKROK00034398; Stavebni

3292/40 byt
Spoluv.lastnici

3292/41 byt
Spoluvlastnici 645701/0934; Vrbová Eva

Spoluvlastnici 525527/136; Poniková Zuzana

3292/42 byt
Spoluvlastníci

6866 byt.z.
590112/0038 625911/0275; Zahradnik Tomáš
Zahradníková Radmila

3292/43 byt 6002 byt.z.

Ing. a
77/3503

77/3503

Spoluvlastnici 500821/027; Hruška Bohuslav
3292/44 byt 5722 byt.z. 29/3503

Spoluvlastníci 526219/104; Hůrková Jaroslava
3292/45 byt 6216 byt.z. 41/3503

3292/46 byt 6021 byt.z. 78/3503

77/3503byt.z.
Spoluvlastnici 730913/2457; Kafka Luděk

3292/47 byt 5723
Spoluvlastnici 585304/1799; Kuchařová Markéta

3292/48 byt 11710 byt.z. 29/3503
Spoluvlastnici 420401/071 465426/105; Havel Jiři a Havlová Milada

Spoluvlastnici 700427/0218; Blaha Martin
3292/49 byt 5645 byt.z. 41/3503

3292/50 byt
Spoluvlastnici 710112/1973

Olga Mgr.

7794
735423/2303; Vacik

byt.z.
Michal Mgr. a

77/3503
Vacíková

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterem vykonavá státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrálni úřad pro hlavni město Prahu, Katastrálni pracoviště Praha, kód: lOl,
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.11.2016 10:35:02

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha
Kat.území: 728616 Modřany

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 2784

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využiti Na parcele Způsob ochrany

Podíl na
jednotce

41/3503

77/3503

77/3503

29/3503

Podíl na
společných částech

domu

3060 byt.z.
bytové družstvo POKROK

Způsob využi tí

byt

byt

Spoluvlastnící 00034398, Stavební

Typ
na LV jednotky
5852 byt.z.

Spoluvlastnici 610721/1484 625104/1478j Gregor Jiří a Gregorová Zuzana
12268 byt.z.

490731/193, Matoušek Stanislav Ing.
13322 byt.z.

536118/072j Šmídová Květoslava

Spoluvlastníci
3292/53 byt

Spoluvlastnici
3292/54 byt

3292/52

Č.p.!
Č.jednotky
3292/51

3292/55 byt 13149 byt.z. 77/3503
491008/149 516221/357, Novák Vlastímil a Nováková Pavla

3060 byt.z.
bytové družstvo PO~OK

855916/2667j Benešová Kateřina

615908/0246j Králová Jaroslava
77/3503

41/3503

29/3503

byt.z.

byt.z.

9788

6771
Spoluvlastníci

3292/56 byt
Spoluvlastníci

3292/57 byt
Spoluvlastníci

3292/58 byt
Spoluvlastnící 00034398, Stavební

3292/59 byt 8926 byt.z. 76/3503
Spoluvlastnici 635704/1724j Draždaková Zuzana Ing.

3292/60 byt 6022 byt.z. 29/3503
Spoluvlastnící 510323/061 515926/237; Stóokbauer Petr RNDr. CSc. a

Stockbauerová Jarmila Mgr.
3292/61 byt 5276 byt.z. 41/3503

Spoluvlastnící 540624/1885 Jaroslav a Repšová Jana

Spoluvlastnici
3292/62 byt

841127/0263; Kysílka Filip
5851

615308/0021, Repš
byt.z. 76/3503

Bl Jiná práva - Bez zápisu
C Omezeni vlastnického práva - Bez zápisu
o Jiné zápisy

Typ vztahu
Oprá vněni pro Povinnost k
o Vlastnictví jednotek

Stavba: Modřany, č.p. 3291, 3292 Z-4900756/2000-101
Lístina Prohlášení vlastníka budovy V9 25789/2000.

POLVZ:756/2000 Z-4900756/2000-101
Listina Prohlášeni vlastníka budovy o vymez.jednotek (zák.č.72/1994 Sb.) - oznám. o změně

Nemovitosti jsou v úzernnirnobvodu, ve kterém vykonává státni správu katastru nemovitosti CR

Katastrálni úřad pro hlavni město Prahu, Katastrálni pracoviště Praha, kód: 101.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.11.2016 10:35:02

CZ0100 Hlavní město Praha
~at.územi: 728616 Modřany

Obec: 554782 Praha
List vlastnictvi: 2784

Typ vztahu
. Oprávnění pro

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Povinnost k

obsahu ze dne 23.05.2001. Právní účinky vkladu práva ke dni 01.06.2001.
V-13279/2001-101

?lamby a upozornění - Bez zápisu

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu - Bez zápisu

;' Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (EPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Upozorněni: Tento vyp1S z katastru nemovitostí neobsahuje zápisy v části 81, C, poznámky
v části D, listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyznačená upozornění
(plombu), že právní vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podílům na
společných částech domu, popř. pozemku jsou dotčeny zrněnou. Tyto zápisy jsou
uvedeny vždy na příslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictvi bytu
a nebytového prostoru.

~movitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

atastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

'yhotovil:
:eský úřad zeměměřický a katastrální - seD

Vyhotoveno: 07.11.2016 10:39:28

Ověřuji pod pořadovým číslem V-685/2016, že tato listina, která
vznikla převedením výstupu z informačního' systému veřejné
správy ~ elektronické podoby do podoby listinné, skládající
se z .':-'1:- .. listů, odpovídá výstupu z informačního systému
veřejné správy v elektronické podobě.
V ~C1.ze. dne 07..1.1.. 2016 , ..

Podpis .. '~7" RaZi~:r. ~i'~.~a:e'I~'s'~.~lď~~~Á
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ti ~\t.,'.J.~\~ ro'Ý6\\Q) ;r-.
* .~~~'
40 .:1 .{;'
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'1NI{A \I?
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 9.11.2016 (slovy: devátého
listopadu roku dva tisíce šestnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr.
Soňou Glazarovou, notářkou se sidlem v Praze, pod Č. NZ 462/2016. ------------------------------

Potvrzuji, že i přílohy tohoto stejnopisu doslova souhlasí s přílohami notářského zápisu. -------

M(j~naG R
notářka se sídlem v Pr e
Praha 2, náměstí Míru 5
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