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Prohlášení vlastníka podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění 
ve znění smlouvy o výstavbě ze dne 7. 12. 2012 (právní účinky vkladu práva ke dni 
12. 12. 2012) a ve znění změny prohlášení vlastníka budovy ze dne 22. 12. 2020 
 
Vlastník bytového domu (ke dni 14. 1.2011): 
                                      Bytové družstvo Dvorského 6, Brno 
                                      se sídlem Brno, Dvorského 28/6, PSČ 639 00 
                                      IČ: 292 05 701 
                                      zapsaná v OR vedeném KS v Brně, odd. Dr, vložka 4913 
                                      zastoupená: 
                                      předsedou představenstva Rostislavem Velínem, r.č. 651020/0785 
                                      trvale bytem Brno, Pod Nemocnicí 496/2, PSČ 625 00, 
                                      místopředsedou představenstva Františkem Karaffou, r.č. 790104/3953 
                                      trvale bytem Brno, Štýřice, Dvorského 28/6, PSČ 639 00, 
                                      členem představenstva Michalem Ištokem ,r.č. 730617/3952 
                                      trvale bytem Brno, Štýřice, Dvorského 28/6, PSČ 639 00 
                                     dále jen jako vlastník 
Prohlášení vlastníka: 
                                     v bytovém domě na ulici Dvorského č.pop. 28 a č. or. 6  v obci Brno, 
                                     Brno- Štýřice se vymezují jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, 
                                     dále jen zákon 
Obsah : 
A)         Označení bytového domu 
B)         Vymezení jednotek v bytovém domě 
C)         Určení společných částí bytového domu 
D)         Stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek 
E)         Úprava práv k pozemkům 
F)         Práva a závazky týkající se bytového domu a pozemku 
G)        Pravidla pro přispívání spoluvlastníků bytového domu na správu 
H)        Pravidla pro správu společných částí bytového domu a označení správce 
I)          Přílohy 
 

A) Označení bytového domu 
(§ 4 odst. 2 písm. a) zákona) 

Katastrální území: Štýřice 
Obec: Brno 
Okres: Brno-město 
List vlastnictví: 4164 
Ulice: Dvorského 
Číslo popisné: 28 
Číslo orientační: 6 
Pozemek - číslo parcelní: 374 
Celková výměra pozemku: 435 m2 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Související pozemky a celkové výměry, parcelní číslo: 373/2, výměra 9 m2

  

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Způsob využití: bytový dům 
Čísla bytových jednotek: 33 / 1 - 33 
 

B) Vymezení jednotek v bytovém domě 
(§ 4 odst.1 a § 4 odst.2 písm. b) zákona) 

Vlastník bytového domu tímto prohlášením určuje prostorově vymezené části bytového domu za 
jednotky ve smyslu § 2 písm. h) zákona: 
 
1. Bytová jednotka č. 28/1 je byt 1+1, umístěný v prvním nadzemním podlaží bytového domu. 
 
Bytová jednotka č. 28/1 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 
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    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,96 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,61 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky,zásuvky,vypínače ) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/1 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
2. Bytová jednotka č. 28/2 je byt 1+1, umístěný v prvním nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/2 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
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sklep          4,26 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  42,91 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   1 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače ) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/2 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
3. Bytová jednotka č. 28/3 je byt 1+1, umístěný v prvním nadzemním podlaží bytového domu. 
 
Bytová jednotka č. 28/3 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,26 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  42,91 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
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Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/3 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
4. Bytová jednotka č. 28/4 je byt 1+1, umístěný v prvním nadzemním podlaží bytového domu. 
 
Bytová jednotka č. 28/4 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,49 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,14 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   1 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
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Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              1 ks 
Vestavěná skříň                          1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/4 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
5. Bytová jednotka č. 28/5 je byt 1+1, umístěný v prvním nadzemním podlaží bytového domu. 
 
Bytová jednotka č. 28/5 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,26 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  42,91 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                          1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
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Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/5 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
6. Bytová jednotka č. 28/6 je byt 1+1, umístěný v prvním nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/6 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          6,64 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  45,29 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
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K vlastnictví jednotky č. 28/6 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
7. Bytová jednotka č. 28/7 je byt 1+1, umístěný v prvním nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/7 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          6,10 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  44,75 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/7 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
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vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
8. Bytová jednotka č. 28/8 je byt 1+1, umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/8 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,02 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  42,67 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/8 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
 
9. Bytová jednotka č. 28/9 je byt 1+1, umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/9 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 
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    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,26 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  42,91 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   1 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              1 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/9 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
10. Bytová jednotka č. 28/10 je byt 1+1, umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/10 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
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sklep          4,31 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  42,96 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/10 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
11. Bytová jednotka č. 28/11 je byt 1+1, umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/11 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,26 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  42,91 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
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Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/11 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
 
12. Bytová jednotka č. 28/12 je byt 1+1, umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/12 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,49 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,15 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   1 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
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Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              1 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/12 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
13. Bytová jednotka č. 28/13 je byt 1+1, umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/13 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,49 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,14 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   1 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              1 ks 
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Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/13 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
14. Bytová jednotka č. 28/14 je byt 1+1, umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/14 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,26 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  42,91 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
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K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/14 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
15. Bytová jednotka č. 28/15 je byt 1+1, umístěný ve třetím nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/15 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,37 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,02 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
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K vlastnictví jednotky č. 28/15 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
16. Bytová jednotka č. 28/16 je byt 1+1, umístěný ve třetím nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/16 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,95 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,60 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Infrazářič              1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/16 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
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17. Bytová jednotka č. 28/17 je byt 1+1, umístěný ve třetím nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/17 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,49 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,14 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/17 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
18. Bytová jednotka č. 28/18 je byt 1+1, umístěný ve třetím nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/18 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 
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    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          6,10 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  44,75 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/18 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
19. Bytová jednotka č. 28/19 je byt 1+1, umístěný ve třetím nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/19 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,26 m2 
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Celkem s příslušenstvím  42,91 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
Infrazářič                                   1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/19 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
 
20. Bytová jednotka č. 28/20 je byt 1+1, umístěný ve třetím nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/20 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,49 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,14 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
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Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   1 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/20 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
 
21. Bytová jednotka č. 28/21 je byt 1+1, umístěný ve třetím nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/21 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,49 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,14 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
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Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/21 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
22. Bytová jednotka č. 28/22 je byt 1+1, umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/22 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,26 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  42,91 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   3 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
Infrazářič                                   1 ks 
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Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/22 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
23. Bytová jednotka č. 28/23 je byt 1+1, umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/23 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,14 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  42,79 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   3 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
Infrazářič                                   1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
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Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/23 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
24. Bytová jednotka č. 28/24 je byt 1+1, umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/24 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,49 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,14 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
Infrazářič                                   1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
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rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/24 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
25. Bytová jednotka č. 28/25 je byt 1+1, umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/25 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,03 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  42,68 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/25 dále patří spoluvlastnický podíl: 
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a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
26. Bytová jednotka č. 28/26 je byt 1+1, umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/26 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep         5,92 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  44,57 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/26 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
27. Bytová jednotka č. 28/27 je byt 1+1, umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu . 
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Bytová jednotka č. 28/27 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 

 
Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,81 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,26 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   1 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              1 ks 
 
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/27 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
28. Bytová jednotka č. 28/28 je byt 1+1, umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu . 
 
Bytová jednotka č. 28/28 se skládá z: 
 
    kuchyň  9,60 m2 

    pokoj                        23,00 m2 

    předsíň  3,00 m2 

    WC                 1,05 m2 

    koupelna   2,00 m2 
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Započitatelná plocha            38,65 m2 
 

příslušenství bytu 
 

sklep          4,81 m2 

 
Celkem s příslušenstvím  43,46 m2 

 
 

Vybavení jednotky: 
 
Sporák                 1 ks 
Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
WAW                              1 ks 
Míchací baterie   2 ks 
Vana    1 ks                  
WC mísa se splachovadlem 1 ks 
Umyvadlo   1 ks 
MORA 713           1 ks 
Plynový ohřívač vody  1 ks 
Zvonek    1 ks 
Schránka na poštu  1 ks 
Vodoměr SV                              2 ks 
Vestavěná skříň                         1 ks 
Infrazářič                                   1 ks 
  
Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech bytového domu je   38,65 m2. 
 
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvodu vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, plynu, 
elektroinstalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
K vlastnictví jednotky patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, stropní vystrojení 
prostor v místnostech, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní  okna nacházející se v jednotce, vnitřní elektrické 
rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od elektroměru pro danou 
jednotku. 
 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vstupních dveří a oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 28/28 dále patří spoluvlastnický podíl: 
a) o velikosti id. 3865/ 141652 na společných částech bytového domu, 
b) o velikosti id. 3865/ 141652 na pozemcích: 
- pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
- pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu 
vlastnictví č. 4164 pro katastrální území  Štýřice, obec Brno a okres Brno-město. 
 
Výstavbou dle smlouvy o výstavbě ze dne 7. 12. 2012 vzniklo v domě pět nových bytových jednotek, a to bytová 
jednotka č. 28/29 - byt, 28/30 - byt, 28/31 - byt, 28/32 - byt, 28/33 - byt. 
 
Popis jednotky č. 28/29 - byt: 

− bytová jednotka se bude nacházet v pátém nadzemním podlaží domu, 
− celková plocha jednotky bude 44,01 m2, 
− bytová jednotka se bude skládat z: 

o zádveří o výměře      4,68 m2, 
o koupelny o výměře      3,84 m2, 
o obytného prostoru a kuchyně o výměře   35,49 m2, 

− vybavení jednotky bude tvořit: 
o sprchový kout     1 ks, 
o keramické umyvadlo    1 ks, 
o páková mísící baterie    2 ks, 
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o závěsné WC s vest. nádržkou   1 ks, 
o plynový kotel s odkouřením    1 ks, 
o vestavěný zásobník na TUV 15l   1 ks, 
o otopný žebřík     1 ks, 
o otopné těleso plechové bílé    3 ks, 

− k vlastnictví jednotky bude patřit podlaha anhydritová, opatřená laminátovou plovoucí podlahou, s výjimkou 
koupelny a částí před kuchyňskou linkou, kde bude keramická dlažba, příčky, vstupní protipožární dveře, 
vnitřní dveře, vnější dřevěná okna s interiérovými parapety, listovní schránka v přízemí domu, dálkové 
otevírání vstupních dveří s domácím telefonem; 

− součástí bytu bude keramický obklad do výše 2m v koupelně, dále v koupelně bude příprava pro osazení a 
montáž pračky, spočívající v přípojce studené vody a pračkového sifonu. Příprava pro montáž kuchyňské 
linky, spočívající ve vývodu teplé a studené vody a odpadu. Součástí bytu bude osazení podružného vlastního 
vodoměru na studenou vodu, který bude osazen v technické šachtě. K bytu bude patřit i plynoměr a 
elektroměr, které budou osazeny společně ve společných prostorách domu. Součástí bytu bude i veškeré 
elektrické vedení, instalace teplé i studené vody a odpadu, vlastní rozvod topení a plynu s výjimkou 
společných stoupacích vedení v instalačních šachtách; 

− příslušenstvím bytu bude sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží o podlahové ploše 3,85 m2, 
− celková podlahová plocha včetně příslušenství tedy bude činit 47,86 m2. 
− k vlastnictví jednotky dále bude patřit spoluvlastnický podíl: 

o o velikosti id. 4401/141652 na společných částech bytového domu, 
o o velikosti id. 4401/141652 na pozemcích: 
 pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
 pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na listu vlastnictví 
č. 4164 pro katastrální území Štýřice, obec Brno, okres Brno – město. 

Tato jednotka bude vybudována stavebníkem do jeho vlastnictví. 
 
Popis jednotky č. 28/30 - byt: 

− bytová jednotka se bude nacházet v pátém nadzemním podlaží domu, 
− celková plocha jednotky bude 43,48 m2, 
− bytová jednotka se bude skládat z: 

o zádveří o výměře      4,68 m2, 
o koupelny o výměře      3,84 m2, 
o obytného prostoru a kuchyně o výměře   34,96 m2, 

− vybavení jednotky bude tvořit: 
o Sprchový kout     1 ks, 
o Keramické umyvadlo    1 ks, 
o Páková mísící baterie    2 ks, 
o Závěsné WC s vest. nádržkou   1 ks, 
o Plynový kotel s odkouřením    1 ks, 
o Vestavěný zásobník na TUV 15l   1 ks, 
o Otopný žebřík     1 ks, 
o Otopné těleso plechové bílé    3 ks, 

− k vlastnictví jednotky bude patřit podlaha anhydritová, opatřená laminátovou plovoucí podlahou, s výjimkou 
koupelny a částí před kuchyňskou linkou, kde bude keramická dlažba, příčky, vstupní protipožární dveře, 
vnitřní dveře, vnější dřevěná okna s interiérovými parapety, listovní schránka v přízemí domu, dálkové 
otevírání vstupních dveří s domácím telefonem; 

− součástí bytu bude keramický obklad do výše 2m v koupelně, dále v koupelně bude příprava pro osazení a 
montáž pračky, spočívající v přípojce studené vody a pračkového sifonu. Příprava pro montáž kuchyňské 
linky, spočívající ve vývodu teplé a studené vody a odpadu. Součástí bytu bude osazení podružného vlastního 
vodoměru na studenou vodu, který bude osazen v technické šachtě. K bytu bude patřit i plynoměr a 
elektroměr, které budou osazeny společně ve společných prostorách domu. Součástí bytu bude i veškeré 
elektrické vedení, instalace teplé i studené vody a odpadu, vlastní rozvod topení a plynu s výjimkou 
společných stoupacích vedení v instalačních šachtách; 

− příslušenstvím bytu bude sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží o podlahové ploše 3,74 m2, 
− celková podlahová plocha bytu včetně příslušenství tedy bude činit 47,22 m2, 
− k vlastnictví jednotky dále bude patřit spoluvlastnický podíl: 

o o velikosti id. 4348/141652 na společných částech bytového domu, 
o o velikosti id. 4348/141652 na pozemcích: 
 pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
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 pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na listu vlastnictví 
č. 4164 pro katastrální území Štýřice, obec Brno, okres Brno – město. 

Tato jednotka bude vybudována stavebníkem do jeho vlastnictví. 
 
Popis jednotky č. 28/31 - byt: 

− bytová jednotka se bude nacházet v pátém nadzemním podlaží domu, 
− celková plocha jednotky bude 43,48 m2, 
− bytová jednotka se bude skládat z: 

o zádveří o výměře      4,68 m2, 
o koupelny o výměře      3,84 m2, 
o obytného prostoru a kuchyně o výměře   34,96 m2, 

− vybavení jednotky bude tvořit: 
o Sprchový kout     1 ks, 
o Keramické umyvadlo    1 ks, 
o Páková mísící baterie    2 ks, 
o Závěsné WC s vest. nádržkou   1 ks, 
o Plynový kotel s odkouřením    1 ks, 
o Vestavěný zásobník na TUV 15l   1 ks, 
o Otopný žebřík     1 ks, 
o Otopné těleso plechové bílé    3 ks, 

− k vlastnictví jednotky bude patřit podlaha anhydritová, opatřená laminátovou plovoucí podlahou, s výjimkou 
koupelny a částí před kuchyňskou linkou, kde bude keramická dlažba, příčky, vstupní protipožární dveře, 
vnitřní dveře, vnější dřevěná okna s interiérovými parapety, listovní schránka v přízemí domu, dálkové 
otevírání vstupních dveří s domácím telefonem; 

− součástí bytu bude keramický obklad do výše 2m v koupelně, dále v koupelně bude příprava pro osazení a 
montáž pračky, spočívající v přípojce studené vody a pračkového sifonu. Příprava pro montáž kuchyňské 
linky, spočívající ve vývodu teplé a studené vody a odpadu. Součástí bytu bude osazení podružného vlastního 
vodoměru na studenou vodu, který bude osazen v technické šachtě. K bytu bude patřit i plynoměr a 
elektroměr, které budou osazeny společně ve společných prostorách domu. Součástí bytu bude i veškeré 
elektrické vedení, instalace teplé i studené vody a odpadu, vlastní rozvod topení a plynu s výjimkou 
společných stoupacích vedení v instalačních šachtách; 

− příslušenstvím bytu bude sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží o podlahové ploše 4,61 m2, 
− celková podlahová plocha bytu včetně příslušenství tedy bude činit 48,09 m2, 
− k vlastnictví jednotky dále bude patřit spoluvlastnický podíl: 

o o velikosti id. 4348/141652 na společných částech bytového domu, 
o o velikosti id. 4348/141652 na pozemcích: 
 pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
 pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na listu vlastnictví 
č. 4164 pro katastrální území Štýřice, obec Brno, okres Brno – město. 

Tato jednotka bude vybudována stavebníkem do jeho vlastnictví. 
 
Popis jednotky č. 28/32 - byt: 

− bytová jednotka se bude nacházet v pátém nadzemním podlaží domu, 
− celková plocha jednotky bude 67,53 m2, 
− bytová jednotka se bude skládat z: 

o zádveří o výměře      8,06 m2, 
o koupelny o výměře      4,55 m2, 
o pokoje o výměře     12,69 m2, 
o ložnice o výměře     12,35 m2, 
o obytného prostoru a kuchyně o výměře   26,64 m2, 
o skladu, kotle o výměře    1,74 m2, 
o WC o výměře     1,50 m2, 

− vybavení jednotky bude tvořit: 
o sprchový kout     1 ks, 
o plechová koupací vana    1 ks, 
o keramické umyvadlo    2 ks, 
o páková mísící baterie    4 ks, 
o závěsné WC s vest. nádržkou   1 ks, 
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o plynový kotel s odkouřením    1 ks, 
o vestavěný zásobník na TUV 15l   1 ks, 
o otopný žebřík     1 ks, 
o Otopné těleso plechové bílé    5 ks, 

− k vlastnictví jednotky bude patřit podlaha anhydritová, opatřená laminátovou plovoucí podlahou, s výjimkou 
koupelny a částí před kuchyňskou linkou, kde bude keramická dlažba, příčky, vstupní protipožární dveře, 
vnitřní dveře, vnější dřevěná okna s interiérovými parapety, listovní schránka v přízemí domu, dálkové 
otevírání vstupních dveří s domácím telefonem; 

− součástí bytu bude keramický obklad do výše 2m v koupelně a do výše 1,5 m na WC, dále v koupelně bude 
příprava pro osazení a montáž pračky, spočívající v přípojce studené vody a pračkového sifonu. Příprava pro 
montáž kuchyňské linky, spočívající ve vývodu teplé a studené vody a odpadu. Součástí bytu bude osazení 
podružného vlastního vodoměru na studenou vodu, který bude osazen v technické šachtě. K bytu bude patřit 
i plynoměr a elektroměr, které budou osazeny společně ve společných prostorách domu. Součástí bytu bude 
i veškeré elektrické vedení, instalace teplé i studené vody a odpadu, vlastní rozvod topení a plynu s výjimkou 
společných stoupacích vedení v instalačních šachtách; 

− příslušenstvím bytu bude sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží o podlahové ploše 4,62 m2, 
− celková podlahová plocha bytu včetně příslušenství tedy bude činit 72,15 m2, 
− k vlastnictví jednotky dále bude patřit spoluvlastnický podíl: 

o o velikosti id. 6753/141652 na společných částech bytového domu, 
o o velikosti id. 6753/141652 na pozemcích: 
 pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
 pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na listu vlastnictví 
č. 4164 pro katastrální území Štýřice, obec Brno, okres Brno – město. 

Tato jednotka bude vybudována stavebníkem do jeho vlastnictví. 
 
Popis jednotky č. 28/33 - byt: 

− bytová jednotka se bude nacházet v pátém nadzemním podlaží domu, 
− celková plocha jednotky bude 135,82 m2, 
− bytová jednotka se bude skládat z: 

o chodby o výměře      7,64 m2, 
o WC o výměře     1,79 m2, 
o koupelny o výměře      7,22 m2, 
o pokoje o výměře     11,63 m2, 
o pokoje o výměře     10,96 m2, 
o ložnice, šatny o výměře    16,73 m2, 
o skladu, kotle o výměře    3,29 m2, 
o zádveří o výměře     3,53 m2, 
o obytného prostoru a kuchyně o výměře   52,18 m2, 
o komunikační plochy o výměře   20,85 m2, 

− vybavení jednotky bude tvořit: 
o rohová vana plastová    1 ks, 
o keramické umyvadlo    3 ks, 
o bidet závěsný     1 ks, 
o páková mísící baterie    5 ks, 
o závěsné WC s vest. nádržkou   1 ks, 
o plynový kotel s odkouřením    1 ks, 
o vestavěný zásobník na TUV 15l   1 ks, 
o otopný žebřík     1 ks, 
o Otopné těleso plechové bílé    6 ks, 

− k vlastnictví jednotky bude patřit podlaha anhydritová, opatřená laminátovou plovoucí podlahou, s výjimkou 
koupelny a částí před kuchyňskou linkou, kde bude keramická dlažba, příčky, vstupní protipožární dveře, 
vnitřní dveře, vnější dřevěná okna s interiérovými parapety, listovní schránka v přízemí domu, dálkové 
otevírání vstupních dveří s domácím telefonem; 

− součástí bytu bude keramický obklad do výše 2m v koupelně a do výše 1,5 m na WC, dále v koupelně bude 
příprava pro osazení a montáž pračky, spočívající v přípojce studené vody a pračkového sifonu. Příprava pro 
montáž kuchyňské linky, spočívající ve vývodu teplé a studené vody a odpadu. Součástí bytu bude osazení 
podružného vlastního vodoměru na studenou vodu, který bude osazen v technické šachtě. K bytu bude patřit 
i plynoměr a elektroměr, které budou osazeny společně ve společných prostorách domu. Součástí bytu bude 
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i veškeré elektrické vedení, instalace teplé i studené vody a odpadu, vlastní rozvod topení a plynu s výjimkou 
společných stoupacích vedení v instalačních šachtách; 

− příslušenstvím bytu bude sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží o podlahové ploše 7,09 m2, 
− celková podlahová plocha bytu včetně příslušenství tedy bude činit 142,91 m2, 
− k vlastnictví jednotky dále bude patřit spoluvlastnický podíl: 

o o velikosti id. 13582/141652 na společných částech bytového domu, 
o o velikosti id. 13582/141652 na pozemcích: 
 pozemek parcelní číslo 374, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2, 
 pozemek parcelní číslo 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 9 m2, 

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na listu vlastnictví 
č. 4164 pro katastrální území Štýřice, obec Brno, okres Brno – město. 
 
 

C) Určení společných částí bytového domu 
(§ 4 odst.2 písm. c) zákona) 

 
Společnými částmi budovy jsou: 
 

1) vodorovné a svislé nosné konstrukce vč. základů domu, obvodové stěny domu, střecha vč. výplní 
výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních a vnitřních; 

2) komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s 
komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné 
za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků 
a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče; 

3) zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, okapový chodník domu, schodiště, chodby, výplně 
stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (dveře a okna včetně venkovních slunolamů), dveře do 
technických místností, úklidových místností, kočárkáren, sklepních kójí; 

4) kočárkárny, technické místnosti, úklidové místnosti, a jiné místnosti nebo prostory, které nejsou vymezeny 
jako byt nebo součást bytu; 

5) společnými části domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující sklepní kóje i v případě, že jde o 
nenosné svislé konstrukce, jako jsou příčky, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, 
malby a případné jiné krytiny na stěnách. Podlahy jsou společnými částmi domu, vyjma podlahových krytin 
sklepní kóje a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových 
krytin; 

6) výtah; 
7) společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné 

svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a 
pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, 
tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále 
konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách; 

8) podlahy jsou společnými částmi domu, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením 
či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou 
izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí domu; 

9) společnými částmi domu jsou dále přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, 
vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních 
vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění 
dešťových vod; 

10) hlavní uzávěr vody; 
11) rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem, hlavní vypínač energie; 
12) rozvody plynu až k uzávěru pro byt; 
13) rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od 

nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro 
jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních 
baterií; 

14) protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí, veškerá 
zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení 
vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací; 
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15) systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu, pokud nejsou ve 
vlastnictví dodavatelů; 

16) domovní slaboproudá elektroinstalace (zvonkový panel a zvonkové tablo), vnitřní vybavení a umělecká 
výzdoba společných částí domu, poštovní schránky, jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k 
provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno; 

17) hydrantové skříně včetně vybavení; 
18) všechna zábradlí společných prostor, pavlačí a komunikačních ploch. 

V případě, že není společná část domu výslovně stanovena výše a vznikne pochybnost o tom, zda konkrétní věc 
(její příslušenství nebo součást) jsou společnou částí budovy či nikoli, dohodli se vlastníci na tom, že pro posouzení 
v takové případě uplatní nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým 
spoluvlastnictvím. 
 
Všechny tyto společné části budovy mají právo užívat a povinnost podílet se podle výše svého spoluvlastnického 
podílu na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva. 
 
V budově budou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek, a to následovně: 

- 005 – sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/3, 
- 006 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/2, 
- 007 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/5, 
- 008 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/22, 
- 009 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/20, 
- 010 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/24, 
- 011 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/9, 
- 012 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/11, 
- 013 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/14, 
- 014 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/19, 
- 015 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/13, 
- 016 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/12, 
- 017 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/8, 
- 018 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/21, 
- 019 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/15,  
- 020 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/23, 
- 021 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/4,  
- 022 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/17, 
- 023 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/25, 
- 024 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/10, 
- 025 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/26, 
- 026 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/29, 
- 027 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/30, 
- 028 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/16, 
- 029 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/27, 
- 030 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/18, 
- 031 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/7, 
- 032 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/28, 
- 033 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/1, 
- 035 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/6, 
- 037 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/31, 
- 038 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/32, 
- 039 - sklepní kóje umístěná v 1. podzemním podlaží budovy pro jednotku č. 28/33. 

 
K vymezení společných částí budovy, vč. společných částí budovy vyhrazených k výlučnému užívání vlastníkům 
jen některých jednotek slouží půdorysy všech podlaží budovy, které jsou přílohou prohlášení vlastníka. Společné 
části budovy vyhrazené k užívání vlastníkům jen některých jednotek udržují tito vlastníci na vlastní náklady 
(výlučné užívání vymezených společných částí nemá vliv na výši příspěvku dle ust. § 1180 odst. 1 občanského 
zákoníku) za respektování pravidel stanovených v ust. § 1175 občanského zákoníku. 
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D) Stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek 

(§ 4 odst.2 písm. d) zákona) 
 

Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemků se řídí vzájemným poměrem velikosti 
podlahové plochy jednotek k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě. 
Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky a vztahují ke všem společným 
částem domu. Do podlahové plochy jednotek se nezapočítává plocha sklepů. 
 

E) Úprava práv k pozemkům 
 

Vlastníci jednotek upravují spoluvlastnictví k těmto pozemkům: 
 
1. Pozemky související s bytovým domem – budovou č. p. 28: 
- pozemek parc. č. 374 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 435 m2, 
- pozemek parc. č. 373/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2, 
následovně: 
 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/1    3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/2    3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/3    3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/4    3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/5    3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/6    3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/7    3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/8    3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/9    3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/10   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/11   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/12   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/13   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/14   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/15   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/16   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/17   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/18   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/19   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/20   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/21   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/22   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/23   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/24   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/25   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/26   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/27   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/28   3865/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/29   4401/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/30   4348/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/31   4348/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/32   6753/141652 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/33   13582/141652 
 
 
2. Pozemek nesouvisející s bytovým domem – budovou č. p. 28: 
- pozemek parc. č. 373/1 – ostatní plocha zeleň o výměře 1369 m2, následovně: 
 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/1    3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/2    3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/3    3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/4    3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/5    3865/108220 
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spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/6    3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/7    3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/8    3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/9    3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/10   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/11   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/12   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/13   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/14   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/15   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/16   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/17   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/18   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/19   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/20   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/21   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/22   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/23   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/24   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/25   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/26   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/27   3865/108220 
spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 28/28   3865/108220 
 
Tento pozemek nepodléhá režimu dle ustanovení § 20 a § 21 zákona o vlastnictví bytů a může být předmětem 
samostatného převodu vlastnického práva. 
 
 

F) Práva a závazky týkající se bytového domu a práva k pozemku 
(§ 4 odst.2 písm. f) zákona) 

 
Z vlastníka bytového domu na vlastníky jednotek přecházejí tato práva a závazky týkající se bytového domu a jejich 
společných částí a které byly založeny smlouvou o: 
- odběru pitné vody z vodovodu ve vlastnictví Brněnské vodárny a kanalizace. 
- odběru společné elektřiny dle smlouvy s E-on 
- pojištění domu 
- správě domu 
- dodávce příjmu televizního signálu ze společné televizní antény, umístěné na domě Dvorského 6  a to pro domy  
  Dvorského 4,8 a pro domy Renneská třída 1,3,5,7 po dobu funkčnosti stávající společné antény tak, jak je uvedeno 
v Kupní smlouvě  č. 0062100103260 ze dne 27.7.2010 
- havarijní službě 
 
 

G) Pravidla pro přispívání spoluvlastníků bytového domu na výdaje spojené se správou, 
údržbou a opravami (§ 4 odst.2 písm. g) zákona) 

 
1. Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku platí členové příspěvky formou měsíčních záloh, a to 

a) stejnou částkou za jednotku – na náklady vlastní správní činnosti společenství, 
b) stejnou částkou za jednotku – na ostatní náklady, nedohodnou-li se všichni vlastníci na jiném podílu na 

úhradě nákladů na správu domu a pozemku. 
 
2. Náklady na správu bytového domu představují zejména: 
 
a) Náklady na údržbu a opravy a výdaje na rekonstrukce a modernizace společných částí domu. Vlastníci jednotek 
jsou povinni hradit měsíčně zálohy na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí domu (dále jen 
„zálohy“) a to na účet správce bytového domu. Zálohu je vlastník jednotky povinen platit v částce odsouhlasené 
společenstvím vlastníků. 
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b) Pojištění domu. 
Záloha je stanovena podle principu stanoveného v bodě a). Výše zálohy hrazená vlastníky na pojištění domu, se 
stanoví podle principu uvedeného v bodě a) v návaznosti na výši celkové platby za pojistku společných částí 
bytového domu. 
 
c) Náklady spojené s pozemkem příslušejícím k domu. 
 
d) Odměna správci bytového domu a další náklady spojené s fungováním společenství vlastníků jako právnické 
osoby (notářské odměny, poplatky, odměna za vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání, poplatky za 
vedení účtu apod.) 
 
e) Ostatní přímé náklady vztahující se k domu, včetně odměny osobě, kterou vlastníci pověřili správou domu nebo 
činnostmi, které má zajišťovat orgán společenství vlastníků. 
 
3. Vyúčtování záloh na náklady spojené se správou domu provede správce bytového domu každoročně do 4 měsíců 
po skončení kalendářního roku. Vzájemné vyúčtování přeplatků a nedoplatků se provede do 2 měsíců po 
vyúčtování. Nevyčerpaný zůstatek zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace domu se s jednotlivými vlastníky 
nevypořádá a převádí se do dalšího roku, pokud vlastníci nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek 
nestanoví jinak. Při jakémkoli hlasování se velikost hlasu vlastníka stanoví podle velikosti jeho podílu na 
společných prostorách. 
 
4. Vlastníci jednotek jsou povinni platit na účet bytového domu zálohy na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním 
jednotky (dále jen „služby“), a to ve stejném termínu, jako zálohy na náklady spojené se správou a údržbou domu. 
Vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb mezi vlastníky a správcem bytového domu se 
provede nejpozději do 2 měsíců po vyúčtování všech dodavatelů služeb. 
 
5. Zálohy podle bodů 2 a 4 při změně vlastníka jednotky nevypořádává správce bytového domu, ale původní vlastník 
s novým vlastníkem jednotky se vypořádají vzájemně. 
 

H) Pravidla pro správu společných částí bytového domu, označení správce 
(§ 4 odst.2 písm. h) zákona) 

 
1. Vlastník bytového domu pověřuje správou bytového domu č. pop. 28 a č. or. 6 na ulici Dvorského v Brně správce, 
a to od data 31.5.2011 firmu Alfa – COM, s.r.o., se sídlem Brno, Renneská 45, PSČ 639 00, dále jen správce. 
 
2. Do výlučné pravomoci shromáždění Společenství vlastníků pro dům Dvorského 6, Brno náleží: 

• rozhodování o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle §4 zákona,  
• rozhodování o schválení nebo o změně stanov, 
• rozhodování o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků jednotek, 
• rozhodování o změně účelu užívání stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných 

částí domu, 
• rozhodování o výši příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí 

domu, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány 
• stanovení výše odměny správci. 

 
 3. Správce volí a odvolává shromáždění Společenství pro dům Dvorského 6, Brno. Funkční období správce není 
omezeno, počíná dnem uzavření smlouvy a končí dnem ukončení smlouvy. 
 
4. Vzájemný vztah vlastníků jednotek, jejich práva a povinnosti jsou určeny zákonem, občanským zákoníkem, tímto 
prohlášením a stanovami společenství vlastníků jednotek. Každý vlastník jednotky je ve společenství vlastníků 
jednotek. 
 
5. Vlastník jednotky má právo užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v domě. Dále má 
právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části bytového domu a pozemků. 
 
6. Bytové jednotky v bytovém domě jsou určeny výhradně k bydlení. Každá změna takto stanoveného účelu 
vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků jednotek, pro hlasování platí vždy pravidlo z bodu G) 
odst.3. poslední věta uvedená v prohlášení vlastníka. 
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7. Na společné vlastnictví musí být uzavřena minimálně tato pojištění: 
 
a) živelní, 
 
b) odpovědnostní. 
 
Ostatní nepovinné druhy pojištění lze sjednat pouze na základě souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků 
jednotek. Hlasy při tomto hlasování se počítají jako v bodě 4. 
 

I) Přílohy 
 
Půdorysy všech podlaží a jejich schémata určující polohu jednotek a společných částí bytového domu, 
s údaji o podlahových plochách jednotek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….                                                 …………………………………… 
               předseda                                                                                               místopředseda 
 
 
 
Vyhotovilo ke dni 22.12.2020: 
 
Společenství vlastníků jednotek Dvorského 6, Brno 
IČ 292 84 856 
se sídlem Dvorského 28/6, Štýřice, 639 00 Brno 
 
 
 
……………………………………………..   …………………………………………….. 
Vendula Martínková, předsedkyně výboru   Miroslav Zeman, DiS, člen výboru 








