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Bytové družstvo UNIVERSUM 
IČ 27268811 
se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 
zaps. v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr. vložka 693 
jednající Tomášem Strnadem, předsedou představenstva a Stanislavem Burdysem, 
místopředsedou představenstva 
(dále též jen „vlastník budovy“) 

vydává tímto následující 

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 
o vymezení jednotek v budově dle z. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům: 

I. 

Předmět prohlášení  
Vlastník budovy má ve svém výlučném vlastnictví tyto nemovitosti: 

1) rozestavěný bytový dům postavený na pozemku p. č. 1906/50 v k. ú. Uhříněves, obec Praha 
(dále též jen „budova“); Vlastník budovy tímto prohlašuje ve smyslu ustanovení § 5, odst. 5 ka-
tastrálního zákona v platném znění, že výše uvedená budova je budovou rozestavěnou a že veš-
keré byty a nebytové prostory v ní tímto prohlášením vlastníka budovy vymezené jsou byty ne-
bo nebytovými prostory rozestavěnými v budově, která je již navenek uzavřena obvodovými 
stěnami a střešní konstrukcí. 

2) pozemek p. č. 1906/50, o výměře 263 m2, v k. ú. Uhříněves, obec Praha, na němž je výše uve-
dená budova postavena; 

vše v zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální praco-
viště Praha. 

Výstavbu shora uvedeného bytového domu provádí vlastník budovy svým vlastním nákla-
dem. Výstavba byla povolena stavebním povolením č. j. 11299/2005/OV/Ro vydaným Úřadem 
městské části Praha 22, odborem výstavby dne 5.12.2005, které nabylo právní moci dne 
29.12.2005. Vlastnictví k pozemkové parcele p. č. 1906/50 nabyl vlastník budovy na základě kup-
ní smlouvy ze dne 27.5.2005, přičemž právní účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí nastaly dnem 13.10.2005. 

II. 

Vlastník budovy tímto prohlašuje, že v budově vymezuje jednotky dle z. č. 72/1994 Sb. 
v platném znění, a to takto: 
1) rozestavěné byty (dále jen „byty“): celkem 9 bytů v 2. až 4. nadzemním podlaží budovy, číslo-

vaných od č. 1 do č. 9; 
2) rozestavěné nebytové prostory (dále jen „nebytové prostory“): celkem 9 garáží v 1. nadzem-

ním podlaží budovy, číslovaných od č. 101 do č. 109. 
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Popis bytů, nebytových prostor a jejich příslušenství včetně jejich podlahových ploch je ná-
sledující: 

Byt č. 1 Byt č. 2 Byt č. 3

Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2

Předsíň 8,82 Předsíň 3,90 Předsíň 8,60
Koupelna 3,68 Koupelna 3,87 Koupelna 3,68
WC 1,72 WC 1,47 WC 1,72
Ložnice 13,97 Ložnice 16,67 Ložnice 13,97
Ložnice 16,11 Obytná kuchyň 24,21 Ložnice 16,11
Kuchyň 5,62 Komora č. 1 (2. NP) 2,10 Kuchyň 5,62
Obývací pokoj 23,31 Podlahová plocha 52,22 Obývací pokoj 23,31
Zimní zahrada 2,97 Zimní zahrada 2,97
Komora č. 8 (1. NP) 4,70 Komora č. 6 (1. NP) 3,13
Podlahová plocha 80,90 Podlahová plocha 79,11

Byt č. 4 Byt č. 5 Byt č. 6

Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2

Předsíň 8,82 Předsíň 3,90 Předsíň 8,60
Koupelna 3,68 Koupelna 3,87 Koupelna 3,68
WC 1,72 WC 1,47 WC 1,72
Ložnice 13,97 Ložnice 16,67 Ložnice 13,97
Ložnice 16,11 Obytná kuchyň 24,21 Ložnice 16,11
Kuchyň 5,62 Komora č. 4 (1. NP) 3,06 Kuchyň 5,62
Obývací pokoj 23,31 Podlahová plocha 53,18 Obývací pokoj 23,31
Zimní zahrada 2,97 Zimní zahrada 2,97
Komora č. 2 (3. NP) 2,10 Komora č. 9 (1. NP) 4,70
Podlahová plocha 78,30 Podlahová plocha 80,68

Byt č. 7 Byt č. 8 Byt č. 9

Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2

Předsíň 8,82 Předsíň 3,90 Předsíň 8,60
Koupelna 3,68 Koupelna 3,87 Koupelna 3,68
WC 1,72 WC 1,47 WC 1,72
Ložnice 13,97 Ložnice 16,67 Ložnice 13,97
Ložnice 16,11 Obytná kuchyň 24,21 Ložnice 16,11
Kuchyň 5,62 Komora č. 7 (1. NP) 3,13 Kuchyň 5,62
Obývací pokoj 23,31 Podlahová plocha 53,25 Obývací pokoj 23,31
Zimní zahrada 2,97 Zimní zahrada 2,97
Komora č. 5 (1. NP) 3,13 Komora č. 3 (4. NP) 2,10
Podlahová plocha 79,33 Podlahová plocha 78,08
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Garáž č. 101 Garáž č. 102 Garáž č.103

Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2

Garáž 18,07 Garáž 17,89 Garáž 16,40
Podlahová plocha 18,07 Podlahová plocha 17,89 Podlahová plocha 16,40

Garáž č. 104 Garáž č. 105 Garáž č. 106

Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2

Garáž 16,25 Garáž 16,31 Garáž 16,31
Podlahová plocha 16,25 Podlahová plocha 16,31 Podlahová plocha 16,31

Garáž č. 107 Garáž č. 108 Garáž č.109

Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2 Účel místnosti Plocha m 2

Garáž 16,31 Garáž 17,89 Garáž 18,07
Podlahová plocha 16,31 Podlahová plocha 17,89 Podlahová plocha 18,07

 

Vybavení bytů v budově je následující:  
- vnitřní stěny a stropy opatřeny tenkovrstvou omítkou (stěrkovou) s bílou malbou kromě obkláda-

ných částí stěn (WC, koupelna, kuchyňská linka); 
- mezibytové příčky jednostranně opatřeny izolací 50 mm a předstěnou ze sádrokartonových de-

sek, povrch SDK opatřen bílou malbou; 
- obklady: stěny WC a koupelny obloženy keramickým obkladem, okraje obkladu ukončeny plas-

tovými lištami; keramický obklad v koupelně (nadpraží dveří), keramický obklad na WC, kera-
mický obklad nad kuchyňskou linkou; 

- podlahy: WC, koupelna, předsíň - keramická dlažba; kuchyň, ložnice, pokoje - zámková laminá-
tová podlaha; 

- okna a balkónové dveře plastové, bílé, kování Euro;  
- dveře vchodové - laminované, protipožární do ocelové zárubně, bezpečnostní kování;  
- dveře vnitřní – na bázi dřeva, povrchová úprava folie, plné nebo ze 2/3 prosklené, do obložkové 

foliované zárubně, kování; 
- prahy: v koupelně, na WC a u vchodových dveří dřevěné lakované, obytné místnosti bez prahů s 

přechodovými lištami; 
- vnitřní parapety: bílý plast; 
- zařizovací předměty: WC kombi 1 ks keramické bílé; vana plechová, bílý smalt, umyvadlo ke-

ramické, jednopákové vodovodní baterie (vanová / sprchová a umyvadlová), ventilátor na WC a 
v koupelně; 

- vývody EI, ZI, VZT: v koupelně pro připojení pračky; v kuchyni pro připojení dřezu, myčky, el. 
sporáku (380 V), digestoře a osvětlení kuchyňské linky; 

- samostatný elektroměr; samostatný kalorimetr, samostatný vodoměr pro studenou vodu a TUV; 
- vnitřní zásuvky a vypínače;  
- svítidla v chodbě, na WC a v koupelně, kryt - mléčné sklo; 
- topná tělesa - deskové radiátory, v koupelně žebříčkové kombinované (teplá voda – elektro); 
- termoregulační hlavice; 
- vnitřní rozvody:  

vytápění: plastové rozvody v podlaze od stoupacího vedení včetně uzávěrů a ventilů; 
studená voda a teplá užitková voda: rozvody od bytového uzávěru k zařizovacím předmětům; 
elektro – silnoproud: rozvod Cu-vodiči z bytových rozvodnic s jištěním 25A, napětí  220/380 V; 
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elektro – slaboproud: elektrická instalace od hodin (případně i mimo byt) včetně jističe (pojistko-
vé skříňky); vnitřní rozvody telefonu, domácího telefonu + el. vrátného a TV signálu STA (kabe-
lové televize), 1 zásuvka telefon. linky, 1 zásuvka pro příjem TV signálu, domácí telefon, zvonek 
a ovládání domov. el. vrátného; 
odpady od zaústění do stoupacího vedení; 

- vzduchotechnika - odtahové potrubí od digestoře v kuchyni a od ventilátorů na WC a v koupelně; 
- komory - stěny a strop opatřeny štukovou omítkou (stěrkou); podlahy betonové s epoxidovou 

stěrkou; vnitřní dveře - dřevěné plné, v ocelových zárubních; stropní žárovkové osvětlení; 
 - zimní zahrady (u bytů č. 1, 3, 4, 6, 7, 9) - konstrukce z hliníku s jednoduchým zasklením; 

Vybavení nebytových prostorů - garáží v budově je následující:  
- stěny a stropy opatřeny štukovou omítkou (stěrkou) s bílou malbou;  
- sjízdné podlahy – epoxidová stěrka zdrsněná vsypem křemičitého písku; 
- výklopná vrata mechanicky ovládaná; 
- odpočtový elektroměr; 
- zářivkové svítidlo s pohybovým čidlem. 
 

Vlastník má právo užívat jednotku tak, aby tímto užíváním nebyla dotčena práva ostatních 
vlastníků jednotek v domě nad míru přiměřenou poměrům. Dále má vlastník právo spoluužívat 
prostory domu určené ke společnému užívání a všechny společné části domu a příslušný pozemek, 
pokud nejsou určeny ke společnému užívání pouze některých vlastníků jednotek. Bytové jednotky 
v domě jsou určeny výhradně k bydlení. 

III. 

Společné části domu 
Společnými částmi domu po dokončení výstavby budovy budou:  

- železobetonové základy včetně vodorovné a svislé izolace proti zemní vlhkosti;  
- hlavní svislé a vodorovné konstrukce;  
- plášť budovy (fasáda - zateplovací fasádní systém, klempířské konstrukce z TiZn plechu) 
- střecha: konstrukce střechy z dřevěných vazníků s dřevěným bedněním, krytina – izolační folie, 

klempířské konstrukce – poplastovaný plech;  
- vchod - zádveří (podlaha z keramické dlažby se soklíkem, osvětlení žárovkovými svítidly na po-

hybová čidla); 
- chodby (podlaha z keramické dlažby se soklíkem; stropy a stěny - štuková omítka nebo stěrka; 

osvětlení stropními nebo nástěnnými žárovkovými svítidly); 
- schodiště (podlaha z keramické dlažby se soklíkem; stropy a stěny - štuková omítka nebo stěrka, 

kovové zábradlí s výplní z drátoskla, dřevěná madla);  
- místnost pro ÚT a přípravu TUV (plynová kotelna s odtahem spalin do komínu) v 1. nadz. podla-

ží (podlaha s cementovým gletovaným povrchem; stěny a stropy - štuková omítka nebo stěrka; 
dveře dřevěné do ocelové zárubně; osvětlení a ostatní elektroinstalace); 

- úklidová místnost v 1. nadz. podlaží; 
- balkony: podlaha opatřena stěrkou na epoxidové bázi, kovové zábradlí žárově pozinkované, vý-

plň kombinace mřížoví a desek; 
- vstupní dveře - plastové se skleněnou výplní; 
- vnitřní dveře ve společných prostorách (přímo přístupné jen ze společných prostor);  
- domácí telefon + elektrický vrátný;  
- zvonkové tablo s účastnickými tlačítky a mikrofonem; 
- listovní schránky – 9 ks + 1 ks rezervní (pro správce) v 1. nadz. podlaží; 
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- okna ve společných prostorách (přímo přístupná jen ze společných prostor) plastová; 
- vnitřní omítky ve společných prostorách; 
- výtahová šachta z 1. do 4. nadz. podlaží; výtah;  
- výlez na střechu v 4. nadz. podlaží; 
- měřidla spotřeby:  

elektro (centrální měření spotřeby pro chodby, schodiště, místnost pro ÚT a přípravu TUV,  
vstup se zádveřím a výtah);  
studená voda (centrální měření množství spotřebované vody pro celý objekt vodoměrem na vstu-
pu do objektu; měření spotřeby studené vody pro přípravu TUV); 
plyn: centrální měření množství spotřebovaného plynu pro dům (fakturační měřidlo); 

- osvětlovací tělesa ve společných prostorách;  
- páteřní rozvody vody, kanalizace, topného média, elektřiny, plynu; 
- stoupačky ležatého a svislého rozvodu vody a ležatého a svislého rozvodu kanalizace; 
- vnitřní rozvody a instalace ve společných prostorách,  
- rozvody telekomunikací mimo jednotky, rozvody odsávání a větrání; 
- hromosvod,  
- vodovodní přípojka, kanalizační přípojka;  

V budově nejsou žádné takové společné části, které by byly společné pouze některým vlast-
níkům jednotek. 

IV. 

Spoluvlastnické podíly 
Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech domu, které jsou společné 

všem vlastníkům jednotek, jsou určeny poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové 
ploše všech jednotek v domě a jsou následující: 

Podlaží Číslo jednotky
101 1807 / 78855
102 1789 / 78855
103 1640 / 78855
104 1625 / 78855

1. NP 105 1631 / 78855
106 1631 / 78855
107 1631 / 78855
108 1789 / 78855
109 1807 / 78855

1 8090 / 78855
2. NP 2 5222 / 78855

3 7911 / 78855
4 7830 / 78855

3. NP 5 5318 / 78855
6 8068 / 78855
7 7933 / 78855

4. NP 8 5325 / 78855
9 7808 / 78855

Spoluvlastnický podíl
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V. 

Určení práv k pozemku 
Na vlastníky jednotek přechází i spoluvlastnické právo ke shora popsanému pozemku p. č. 

1906/50, na kterém je budova postavena. Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na tomto po-
zemku jsou shodné s jejich podíly na společných částech domu, které jsou společné všem vlastní-
kům jednotek v domě. Uvedená parcela je předmětem převodu ve smyslu § 21, odst. 1 zákona. 

VI. 

Práva a závazky přecházející z vlastníka budovy na vlastníky jednotek 
Vlastník budovy tímto prohlašuje, že na budově ani na pozemku, na němž je budova posta-

vena, nevázne v okamžiku sepsání tohoto prohlášení žádné věcné břemeno, právo nájmu ani jiná 
právní vada a že budova ani pozemek nejsou zatíženy žádnou ekologickou zátěží, zejména konta-
minací půdy, nebo jinou škodou způsobenou průmyslovou činností, skladováním látek škodlivých 
životnímu prostředí apod. Na vlastníky jednotek tedy z vlastníka budovy žádné takového závazky 
ani žádná takováto práva nepřecházejí.  

V době vydání tohoto prohlášení je k budově a k pozemku, na němž je budova postavena, 
zřízeno zástavní právo ve prospěch Hypoteční banky, a. s., Praha a to k zajištění pohledávky do 
výše 42 000 000,- Kč s příslušenstvím. Práva a povinnosti zástavce přejdou okamžikem vkladu to-
hoto prohlášení do katastru nemovitostí z vlastníka budovy na vlastníky jednotek. 

Ohledně budovy ani pozemku neexistuje žádné rozhodnutí, ať již pravomocné či nepravo-
mocné, z něhož by pro budoucí vlastníky jednotek mohla vyplynout nutnost vynaložit finanční či 
jiné prostředky. 

S výjimkou shora uvedených neexistují v době vydání tohoto prohlášení žádná jiná práva či 
závazky týkající se budovy, jejích společných částí nebo pozemku, která budou přecházet 
z vlastníka budovy na vlastníky jednotek.  

VII. 

Pravidla pro přispívání na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí 
domu 

Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou, údržbou a opravami 
domu a pozemku poměrně podle velikosti svých spoluvlastnických podílů na společných částech 
domu, které jsou společné vlastníkům všech jednotek, není-li níže určeno jinak.  

Dále jsou vlastníci jednotek povinni hradit náklady na plnění poskytovaná s užíváním jed-
notky (služby).  

Vlastníci jednotek hradí zejména náklady na tato plnění: 
a) údržba a opravy společných částí domu, příp. pozemku příslušejícího k domu; 
b) pojištění domu; 
c) mzdy včetně odvodu na sociální a zdravotní pojištění pracovníků zajišťujících provoz domu 

(domovník, úklid, údržba, dozor a mazání výtahu, apod.), pokud tyto osoby budou zaměstnanci 
společenství vlastníků jednotek; 

d) spotřeba energií ve společných částech domu (voda, elektřina, teplo), náklady na provoz spo-
lečných technických zařízení; 

e) odvoz tuhých domovních odpadů; 
f) spotřeba studené a teplé vody v jednotkách a stočné; 
g) spotřeba tepla v jednotkách; 
h) administrativní činnosti spojené s provozem domu, správní poplatky, odměna správce a ostatní 

plnění vztahující se přímo k domu, příp. k příslušnému pozemku. 
Na úhradě nákladů na plnění uvedená ad a), b), c) a h) se vlastníci jednotek podílejí v pomě-

ru podle svých spoluvlastnických podílů na společných částech domu tak, jak je uvedeno v prvním 
odstavci tohoto článku. Úhrady ostatních nákladů se rozúčtují na jednotlivé vlastníky jednotek 
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podle obecně závazných předpisů, přičemž se vychází zejména ze skutečné spotřeby vlastníků jed-
notek. 

Úhrady shora uvedených nákladů bude každý vlastník jednotky platit zálohově, a to jednou 
měsíčně nebo v jiném intervalu stanoveném společenstvím vlastníků jednotek na účet správce, ev. 
na jiný účet určený společenstvím vlastníků jednotek. Výši zálohy stanoví správce, ev. společen-
ství vlastníků jednotek, a tato výše bude uvedena v evidenčním listu, který správce vystaví nejpoz-
ději v den předání jednotky jejímu vlastníkovi. 

Vyúčtování všech plateb vlastníků jednotek, které jsou placeny zálohově, provede správce 
vždy jednou ročně, a to nejpozději do 30. června následujícího roku. Po uplynutí tohoto termínu 
provede správce písemné vyhodnocení skutečných nákladů vynaložených správcem v souvislosti s 
výkonem své činnosti připadajících na vlastníky jednotek a příslušných plateb těchto vlastníků. 
Jestliže uvedené náklady překročí souhrn příslušných plateb vlastníka, je správce oprávněn měsíč-
ní zálohu přiměřeně tomu valorizovat. 

O případné tvorbě fondu na budoucí nutné opravy (údržbu) většího rozsahu a o příspěvcích 
do tohoto fondu bude rozhodovat společenství vlastníků jednotek v domě, příp. všichni vlastníci 
jednotek, pokud společenství nevznikne. 

Další podrobnosti týkající se pravidel pro správu budovy budou řešeny smlouvou o správě, 
kterou uzavře společenství vlastníků jednotek, ev. všichni vlastníci jednotek, se správcem, případ-
ně i jednotlivými smlouvami o správě, které vlastníci jednotek uzavřou se správcem samostatně. 

VIII. 

Správa domu 
Správu domu (společných částí domu) bude vykonávat správce. Prvním správcem domu bu-

de společnost Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1. Tento správce 
je oprávněn pověřit výkonem správy domu i jinou osobu. 

Správce bude vykonávat správu domu na základě smlouvy o správě, kterou uzavře se spole-
čenstvím vlastníků jednotek, ev. se všemi vlastníky jednotek, případně na základě jednotlivých 
smluv o správě, které uzavře s každým vlastníkem jednotky samostatně. 

Správce je povinen evidovat náklady za dům odděleně od ostatních domů, které má ve sprá-
vě. 

Správce má zejména tyto povinnosti a oprávnění: 
- zajišťovat v souladu s pokyny společenství vlastníků jednotek údržbu a opravy společných částí 

domu, včetně zařízení domu, jeho příslušenství a pozemku, uzavírat o zajištění oprav a udržova-
cích prací příslušné smlouvy, zabezpečit důslednou kontrolu prováděných prací a jejich přejím-
ku; 

- zajistit pravidelný úklid společných prostor v domě, úklid chodníků a okolí domu, úklid okolo 
kontejnerů a v zimním období úklid sněhu před domem a před vjezdy do garáží; uzavírat o plně-
ní těchto činností příslušné smlouvy s jejich dodavateli; 

- zabezpečovat řádnou dodávku plnění spojených s užíváním jednotek a provádět ve stanovených 
termínech úhradu těchto služeb, zejména zabezpečovat dodávku vody a tepla, odvádění odpad-
ních vod, dodávku elektrické energie do společných prostor, odvoz odpadků a provoz výtahu; 

- stanovit pro jednotlivé vlastníky jednotek výši záloh na poskytnutá plnění spojená s vlastnictvím 
a užíváním jednotek podle zásad uvedených v tomto Prohlášení vlastníka budovy a úhrady za ta-
to plnění od vlastníků jednotek vybírat;  

- provést jedenkrát ročně vždy nejpozději do 30. června následujícího roku vyúčtování úhrad za 
plnění uvedená v předchozím bodu a skutečných nákladů za předchozí rok a vypočítat přeplatky 
nebo nedoplatky;  

- zajišťovat provozuschopný stav společných zařízení domu, zejména zajišťovat provádění přede-
psaných periodických revizí dle příslušných norem a preventivních prohlídek;  

- vést potřebné evidence - zejména požární knihy, evidence o revizích a jejich periodicitě, atd.,  
- zajišťovat aktualizaci pasportizace domu, vést pasporty jednotek;  






