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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

  

  

 *MMOPP00FG7YC*  

KUPNÍ SMLOUVA  
 

Článek I. Smluvní strany 

Prodávající: Statutární město Opava  

Se sídlem: Opava, Horní náměstí 382/69, PSČ: 746 26  

IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 

Číslo účtu: 19-1842619349/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Opava 

ID datové schránky: 5eabx4t 

Zastoupen: Ing. Radimem Křupalou, primátorem  

  

Kupující 1: Stanislav Míša 

Datum narození: 17. 9. 1971 

Bytem: Opava, Wolkerova 688/54, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105345 

  

Kupující 2: Vladimír Straka 

Datum narození: 3. 10. 1973 

Bytem: Opava, Olomoucká 8/14, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105346 

  

Kupující 3: Jaromír Celta 

Datum narození: 23. 10. 1948 

Bytem: Opava, 17. listopadu 899/7, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105347 

  

Kupující 4: Vladimír Němčanský 

Datum narození: 23. 6. 1952 

Bytem: Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Mýtní 2187/22, PSČ: 794 01 

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105348 

  

Kupující 5: Petr Vrabel 

Datum narození: 19. 4. 1941 

Bytem: Opava, Boženy Němcové 2335/51, PSČ: 746 01 

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105349 
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Kupující 6: Jiří Štěbra 

Datum narození: 29. 9. 1958 

Bytem: Velké Hoštice, Výhon 145, PSČ: 747 31  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105350 

  

Kupující 7: Ludmila Mihačová 

Datum narození: 10. 11. 1944 

Bytem: Opava, Ratibořská 1146/32, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105351 

  

Kupující 8: Pavlína Mihačová 

Datum narození: 26. 9. 1967 

Bytem: Opava, Rolnická 1478/25, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105352 

  

Kupující 9: Jana Jašková 

Datum narození: 26. 2. 1970 

Bytem: Otice, Za Tratí 400, PSČ: 747 81  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105353 

  

Kupující 10: Jarmila Bučková 

Datum narození: 5. 5. 1959 

Bytem: Opava, Pekařská 1470/114, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105354 

  

Kupující 11: Stanislav Grygar 

Datum narození: 21. 2. 1970 

Bytem: Opava, Rolnická 1539/28, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105355 

  

Kupující 12: Eva Musialová 

Datum narození: 15. 10. 1938 

Bytem: Ostrava, U sportoviště 1165/12, PSČ: 708 00  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105356 

  

Kupující 13: Dušan Těžký 

Datum narození: 14. 8. 1952 

Bytem: Opava, náměstí Svaté Trojice 111/15, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105357 

  

Kupující 14: manželé Miroslav Cihlář a Danuše Cihlářová 

Datum narození: 11. 11. 1949 a 23. 9. 1952 

Oba bytem: Opava, Rolnická 1481/23, PSČ: 747 05  
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Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105358 

  

Kupující 15: Jaroslav Buocik 

Datum narození: 15. 8. 1970 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1395/11, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105359 

  

Kupující 16: Eliška Eschingerová 

Datum narození: 17. 3. 1951 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1406/5, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105360 

  

Kupující 17: Helena Kopáčková 

Datum narození: 21. 8. 1946 

Bytem: Opava, Boženy Němcové 2335/51, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105361 

  

Kupující 18: Jana Raschková 

Datum narození: 6. 1. 1950 

Bytem: Opava, Praskova 30/7, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105362 

  

Kupující 19: Vladimír Petzuch 

Datum narození: 17. 7. 1947 

Bytem: Opava, Grudova 1172/2, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105363 

  

Kupující 20: Zdeněk Hikl 

Datum narození: 2. 6. 1957 

Bytem: Opava, U Fortny 52/7, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105364 

  

Kupující 21: Vladimír Kozák 

Datum narození: 21. 5. 1957 

Bytem: Opava, 17. listopadu 937/35, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105365 

  

Kupující 22: Lubomír Kozák 

Datum narození: 6. 9. 1958 

Bytem: Opava, U Opavice 2248/4, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105366 

  

Kupující 23: Jaroslav Záhumenský 
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Datum narození: 1. 1. 1954 

Bytem: Opava, Ratibořská 1151/42, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105367 

  

Kupující 24: Anna Příbramská 

Datum narození: 19. 12. 1954 

Bytem: Opava, Vančurova 906/4, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105368 

  

Kupující 25: Alfred Kamrádek 

Datum narození: 7. 1. 1950 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1250/28, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105369 

  

Kupující 26: Jaroslav Petrencu 

Datum narození: 24. 2. 1952 

Bytem: Opava, U Švédské kaple 1353/36, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105370 

  

Kupující 27: Petr Petrencu 

Datum narození: 5. 6. 1958 

Bytem: Opava, Jateční 1743/13a, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105371 

  

Kupující 28: Eva Caldi 

Datum narození: 29. 8. 1975 

Bytem: Opava, Solná 43/17, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105372 

  

Kupující 29: Zdeněk Malohlava 

Datum narození: 22. 1. 1953 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1226/12, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105373 

  

Kupující 30: Josef Kreisel 

Datum narození: 10. 6. 1980 

Bytem: Opava, Jaselská 2463/7, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105374 

  

Kupující 31: Dana Schrommová 

Datum narození: 18. 12. 1954 

Bytem: Opava, 17. listopadu 935/31, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105375 



 5 

  

Kupující 32: manželé Jiří Kudera a Marie Kuderová 

Datum narození: 5. 10. 1949 a 1. 2. 1946 

Oba bytem: Opava, Krnovská 2816/78, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105376 

  

Kupující 33: Pavel Vávra 

Datum narození: 22. 9. 1979 

Bytem: Opava, Vojanova 558/25, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105377 

  

Kupující 34: Karel Piosek 

Datum narození: 31. 5. 1973 

Bytem: Opava, Horní náměstí 382/69, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105378 

  

Kupující 35: Václav Prchala 

Datum narození: 9. 9. 1940 

Bytem: Opava, Sadová 250/86, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105379 

  

Kupující 36: Lucie Chalupová 

Datum narození: 17. 12. 1978 

Bytem: Opava, Joy Adamsonové 1137/11, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105380 

  

Kupující 37: Miluše Gebauerová 

Datum narození: 14. 12. 1947 

Bytem: Opava, Grudova 1177/12, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105381 

  

Kupující 38: Petr Smítal 

Datum narození: 29. 6. 1948 

Bytem: Opava, Dolní náměstí 139/24, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105382 

  

Kupující 39: Marie Smítalová 

Datum narození: 11. 5. 1951 

Bytem: Opava, Dolní náměstí 139/24, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105383 

  

Kupující 40: manželé Václav Parda a Helena Pardová 

Datum narození: 28. 9. 1957  11. 8. 1952 



 6 

Oba bytem: Opava, Kolářská 90/20, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105384 

Kupující 41: Gabriela Běláková 

Datum narození: 15. 1. 1979 

Bytem: Opava, Ratibořská 1147/34, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105385 

  

Kupující 42: Zdeňka Mičíková 

Datum narození: 2. 7. 1952 

Bytem: Opava, Myslbekova  2071/2, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105386 

  

Kupující 43: Anna Schmidtová 

Datum narození: 25. 12. 1939 

Bytem: Opava, Ratibořská 936/52, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105387 

  

Kupující 44: Stanislava Barcíková 

Datum narození: 28. 6. 1944 

Bytem: Opava, Olomoucká 2332/71, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105388 

  

Kupující 45: Petr Jančík 

Datum narození: 22. 5. 1963 

Bytem: Opava, Hradecká 2701/20, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105389 

  

Kupující 46: Alena Řezníčková 

Datum narození: 6. 8. 1968 

Bytem: Opava, Pekařská 1506/88, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105390 

  

Kupující 47: František Beran 

Datum narození: 28. 12. 1952  

Bytem: Opava, Edvarda Beneše 987/20, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105391 

  

Kupující 48: Jaroslav Louvar 

Datum narození: 6. 6. 1953 

Bytem: Opava, Dobrovského 468/1, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105392 

  

Kupující 49: Monika Luzarová 



 7 

Datum narození: 8. 9. 1968 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1517/39, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105393 

  

Kupující 50: Vladimír Miš 

Datum narození: 2. 6. 1964 

Bytem: Chrudim, Svěchyňova 35, PSČ: 537 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105394 

  

Kupující 51: Josef Benda 

Datum narození: 29. 6. 1948 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1226/12, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105395 

  

Kupující 52: Jana Gajdová 

Datum narození: 24. 6. 1968 

Bytem: Opava, Na Rybníčku 604/26, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105396 

  

Kupující 53: Dalibor Vltavský 

Datum narození: 16. 6. 1977 

Bytem: Opava, U Opavice 2248/4, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105397 

  

Kupující 54: Jana Klíčová 

Datum narození: 18. 1. 1959 

Bytem: Opava, Skřivánčí 2699/7, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105398 

  

Kupující 55: Pavel Glogar 

Datum narození: 25. 11. 1961 

Bytem: Opava, Ratibořská 1444/55, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105399 

  

Kupující 56: Jiří Pretsch 

Datum narození: 16. 6. 1987 

Bytem: Opava, U Opavice 2218/2, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105400 

  

Kupující 57: Ilona Prusková 

Datum narození: 25. 4. 1943 

Bytem: Opava, Elišky Krásnohorské 2440/3, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105401 
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Kupující 58: Ivana Wernerová 

Datum narození: 15. 3. 1966 

Bytem: Opava, Milady Horákové 1062/19, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105402 

  

Kupující 59: Ladislav Černý 

Datum narození: 21. 4. 1969 

Bytem: Opava, Karlovecká 2648/6, PSČ: 747 07  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105403 

  

Kupující 60: Lenka Klásková 

Datum narození: 4. 3. 1977 

Bytem: Opava, Karlovecká 2648/6, PSČ: 747 07  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105404 

  

Kupující 61: Libuše Masaříková 

Datum narození: 28. 6. 1941 

Bytem: Opava, U Opavice 2248/4, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105405 

  

Kupující 62: Miroslav Masařík 

Datum narození: 11. 6. 1940 

Bytem: Opava, U Opavice 2248/4, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105406 

  

Kupující 63: Jarmila Hendrychová 

Datum narození: 17. 1. 1948 

Bytem: Opava, Stojanova 2281/16, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105407 

  

Kupující 64: Petr Hendrych 

Datum narození: 29. 1. 1943 

Bytem: Opava, Stojanova 2281/16, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105408 

  

Kupující 65: Pavel Miškolci 

Datum narození: 29. 12. 1964 

Bytem: Opava, Skřivánčí 2699/7, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105409 

  

Kupující 66: Vladimír Hikl 

Datum narození: 4. 7. 1948 
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Bytem: Opava, Nerudova 2494/48, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105410 

  

Kupující 67: Antonín Čeladník 

Datum narození: 9. 3. 1962 

Bytem: Opava, Ratibořská 1444/55, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105411 

  

Kupující 68: Lukáš Molnár 

Datum narození: 27. 2. 1993 

Bytem: Ostrava, Lumírova 521/24, PSČ: 700 30  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105412 

  

Kupující 69: Květoslava Geblová 

Datum narození: 18. 3. 1945 

Bytem: Opava, Edvarda Beneše 924/11, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105413 

  

Kupující 70: Radim Zaoral 

Datum narození: 5. 4. 1972 

Bytem: Opava, Olomoucká 2333/73, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105414 

  

Kupující 71: manželé René Černohorský a Taťána Černohorská 

Datum narození: 21. 1. 1971 a 14. 4. 1974 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1512/19, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105415 

  

Kupující 72: Milan Boháč 

Datum narození: 4. 8. 1949 

Bytem: Opava, Edvarda Beneše 986/18, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105416 

  

Kupující 73: Vladěna Heimová 

Datum narození: 26. 4. 1977 

Bytem: Opava, Vrchní 1531/51, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105417 

  

Kupující 74: Petr Kovář 

Datum narození: 13. 4. 1979 

Bytem: Opava, Fügnerova 1036/6, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105418 
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Kupující 75: Daniel Rother 

Datum narození: 23. 9. 1984 

Bytem: Opava, Krnovská 2269/23, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105419 

  

Kupující 76: Josefa Přibylská  

Datum narození: 17. 6. 1965 

Bytem: Opava, Holasická 1163/10, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105420 

  

Kupující 77: Miloš Holuša 

Datum narození: 28.7.1981 

Bytem: Opava, Krnovská 53/22, PSČ 746 01 

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105421 

  

Kupující 78: Jaroslav Kolář 

Datum narození: 28. 9. 1952 

Bytem: Opava, Holasická 1167/18, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105422 

  

Kupující 79: Renata Kubánková 

Datum narození: 4. 7. 1942 

Bytem: Opava, U Opavice 2243/3, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105423 

  

Kupující 80: Bohumil Kubánek 

Datum narození: 7. 5. 1942 

Bytem: Opava, U Opavice 2243/3, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105424 

  

Kupující 81: Petr Foltis 

Datum narození: 25. 10. 1985 

Bytem: Opava, Olomoucká 2320/61, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105425 

  

Kupující 82: Marie Schreierová 

Datum narození: 2. 2. 1948 

Bytem: Opava, Holasická 1170/23, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105426 

  

Kupující 83: Oldřich Stanovský 

Datum narození: 28. 5. 1949 

Bytem: Opava, Pekařská 1471/116, PSČ: 747 05  
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Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105427 

  

Kupující 84: Karel Mainuš 

Datum narození: 22. 7. 1951 

Bytem: Opava, Edvarda Beneše 1015/10, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105428 

  

Kupující 85: Petr Kuffa 

Datum narození: 20. 5. 1975 

Bytem: Opava, Jaselská 2477/11, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105429 

  

Kupující 86: Lubomír Kurečka 

Datum narození: 30. 8. 1962 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1517/39, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105430 

  

Kupující 87: Pavla Pražáková 

Datum narození: 8. 6. 1972 

Bytem: Opava, Pekařská 96/17, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105431 

  

Kupující 88: Petr David 

Datum narození: 22. 5. 1955 

Bytem: Opava, Liptovská 958/18, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105432 

  

Kupující 89: Vladimír Suchánek 

Datum narození: 12. 9. 1961 

Bytem: Opava, Rooseveltova 2703/23, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105433 

  

Kupující 90: Eva Onderková 

Datum narození: 3. 3. 1938 

Bytem: Opava, Válečkova 1280/12, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105434 

  

Kupující 91: Hana Kupková 

Datum narození: 30. 11. 1966 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1226/12, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105435 

  

Kupující 92: Dana Jakšová 
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Datum narození: 16. 3. 1965 

Bytem: Kravaře, Luční 33/3, PSČ: 747 21  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105436 

  

Kupující 93: Martin Plevák 

Datum narození: 2. 3. 1968 

Bytem: Opava, Haškova 2362/8, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105437 

  

Kupující 94: Tomáš Hrda 

Datum narození: 28. 9. 1965 

Bytem: Opava, Těšínská 1745/67a, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105438 

  

Kupující 95: Jana Rychtová 

Datum narození: 21. 6. 1952 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1242/4,  PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105439 

  

Kupující 96: Jaroslav Rovňan 

Datum narození: 4. 4. 1954 

Bytem: Opava, 17. listopadu 908/12, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105440 

  

Kupující 97: Radek Sívek  

Datum narození: 5. 2. 1980 

Bytem: Opava, Edvarda Beneše 924/11, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105441 

  

Kupující 98: Martin Sirný 

Datum narození: 7. 1. 1975 

Bytem: Opava, Palackého 2187/7a PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105442 

  

Kupující 99: Martin Petrásek 

Datum narození: 3. 5. 1980 

Bytem: Opava, Ratibořská 1145/30, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105443 

  

Kupující 100: Sandra Vávrová 

Datum narození: 10. 4. 1991 

Bytem: Opava, Grudova 174/6, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105444 
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Kupující 101: Lubomír Kantor 

Datum narození: 23. 2. 1962 

Bytem: Opava, Fügnerova 1037/8, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105445 

  

Kupující 102: Zdeňka Kleinová 

Datum narození: 9. 12. 1937 

Bytem: Opava, Máchova 1537/8 , PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105446 

  

Kupující 103: Pavel Světlík 

Datum narození: 17. 6. 1982 

Bytem: Opava, Palackého 2654/10, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105447 

  

Kupující 104: Hana Piechová 

Datum narození: 11. 2. 1971 

Bytem: Opava, Gudrichova 469/82, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105448 

  

Kupující 105: Jan Škrobánek 

Datum narození: 14. 2. 1939 

Bytem: Opava, Kollárova 1207/11, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105449 

  

Kupující 106: Viliam Růžička 

Datum narození: 21. 6. 1981 

Bytem: Opava, Vrchní 1531/51, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105450 

  

Kupující 107: Marcela Kunčická 

Datum narození: 28. 2. 1954 

Bytem: Opava, Liptovská 967/24, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105451 

  

Kupující 108: Iva Hrabicová 

Datum narození: 9. 6. 1961 

Bytem: Opava, Zeyerova 1435/2, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105452 

  

Kupující 109: Nikola Džemlová 

Datum narození: 11. 1. 1989 
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Bytem: Opava, Popská 226/3, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105453 

  

Kupující 110: Čestmír Beniska 

Datum narození: 25. 3. 1954 

Bytem: Opava, Na Pomezí 953/63, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105454 

  

Kupující 111: Božena Čaverová 

Datum narození: 11. 8. 1947 

Bytem: Opava, 17. listopadu 946/28, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105455 

  

Kupující 112: Milada Marková 

Datum narození: 11. 6. 1941 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1226/12, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105456 

  

Kupující 113: Jaroslav Valeček 

Datum narození: 13. 12. 1964 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1406/5, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105457 

  

Kupující 114: Jiří Pitrun 

Datum narození: 14. 10. 1965 

Bytem: Opava, Pekařská 96/17, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105458 

  

Kupující 115: Vladimíra Blachutová 

Datum narození: 9. 3. 1966 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1487/29, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105459 

  

Kupující 116: Tomáš Hansman 

Datum narození: 21. 7. 1977 

Bytem: Opava, Hany Kvapilové 1378/13, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105460 

  

Kupující 117: Bronislava Štefková 

Datum narození: 18. 11. 1952 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1487/29, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105461 
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Kupující 118: Daniela Hájková 

Datum narození: 26. 9. 1958 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1393/7, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105462 

Kupující 119: Dáša Štěpánková 

Datum narození: 26. 2. 1949 

Bytem: Opava, Na Pastvisku 1492/14, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105463 

  

Kupující 120: Milan Reichel 

Datum narození: 15. 2. 1964 

Bytem: Opava, Milady Horákové 696/17, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105464 

  

Kupující 121: Pavla Rybová 

Datum narození: 25. 8. 1973 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1510/15, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105465 

  

Kupující 122: Marek Kučera 

Datum narození: 7. 9. 1973 

Bytem: Velké Heraltice, Zahradní 207, PSČ: 747 75  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105466 

  

Kupující 123: Jan Rubáček 

Datum narození: 27. 4. 1975 

Bytem: Opava, Masarykova třída 354/23, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105467 

  

Kupující 124: Jiří Strouhal  

Datum narození: 11. 2. 1938 

Bytem: Opava, Dolní náměstí 138/23, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105468 

  

Kupující 125: Ludmila Zavřelová 

Datum narození: 12. 4. 1943 

Bytem: Opava, Haškova 2348/2, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105469 

  

Kupující 126: Gerlinde Čižmárová 

Datum narození: 11. 11. 1944 

Bytem: Opava, Masarykova třída 198/5, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105470 
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Kupující 127: Milan Semera 

Datum narození: 22. 5. 1950 

Bytem: Opava, Fifejdy 584/3, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105471 

  

Kupující 128: Miroslav Baroň 

Datum narození: 4. 5. 1956 

Bytem: Opava, Ratibořská 1444/55, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105472 

  

Kupující 129: Anna Štefková 

Datum narození: 16. 10. 1939 

Bytem: Opava, Rybova 1014/9, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105473 

  

Kupující 130: Ivana Döhnerová 

Datum narození: 14. 6. 1975 

Bytem: Opava, Holasická 892/17, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105474 

  

Kupující 131: Milada Svobodová 

Datum narození: 9. 5. 1947 

Bytem: Ostrava, J. Misky 66/3, PSČ: 700 30  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105475 

  

Kupující 132: Iveta Chromcová 

Datum narození: 3. 7. 1962 

Bytem: Stěbořice, Nový Dvůr 73, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105476 

  

Kupující 133: Jan Kurka  

Datum narození: 24. 7. 1990 

Bytem: Opava, Mostní 586/57, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105477 

  

Kupující 134: Markéta Machýčková 

Datum narození: 23. 1. 1975 

Bytem: Opava, Jaselská 2427/11, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105478 

  

Kupující 135: Marie Lišková 

Datum narození: 29. 5. 1952 
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Bytem: Opava, Hany Kvapilové 1378/13, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105479 

  

Kupující 136: Václav Jaroš 

Datum narození: 14. 8. 1990 

Bytem: Opava, Vrchní 1529/47, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105480 

  

Kupující 137: Petr Schlinger 

Datum narození: 9. 7. 1946 

Bytem: Opava, Slámova 1115/32 , PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105481 

  

Kupující 138: Jarmila Flášarová 

Datum narození: 9. 11. 1954 

Bytem: Opava, Kolářská 147/1, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105482 

  

Kupující 139: Jan Ivan 

Datum narození: 12. 3. 1954 

Bytem: Opava, Ratibořská 1439/51, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105483 

  

Kupující 140: Ivan Přibyl 

Datum narození: 1. 10. 1959 

Bytem: Ostrava, Hlavní třída 842/56, PSČ: 708 00  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105484 

  

Kupující 141: Iveta Staňková 

Datum narození: 28. 2. 1969 

Bytem: Opava, Ratibořská 1149/38, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105485 

  

Kupující 142: Martina Pagáčová 

Datum narození: 13. 6. 1975 

Bytem: Opava, Grudova 1176/10, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105486 

  

Kupující 143: Naděžda Gebelová 

Datum narození: 10. 1. 1955 

Bytem: Opava, Fügnerova 1037/8, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105487 
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Kupující 144: Ing. Ladislava Halfarová 

Datum narození: 27. 12. 1965 

Bytem: Opava, Rolnická 1477/27, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105488 

Kupující 145: Ferdinand Gebauer 

Datum narození: 26. 9. 1934 

Bytem: Opava, Solná 161/1, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105489 

  

Kupující 146: Libor Kellner 

Datum narození: 13. 6. 1970 

Bytem: Opava, Boženy Němcové 2335/51, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105490 

  

Kupující 147: Jarmila Lampová 

Datum narození: 4. 8. 1942 

Bytem: Opava, Sokolovská 2311/13, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105491 

  

Kupující 148: Šárka Ušiaková 

Datum narození: 22. 4. 1960 

Bytem: Opava, Hálkova 1725/15, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105492 

  

Kupující 149: Gizela Bendíková 

Datum narození: 11. 8. 1958 

Bytem: Opava, Polní 2943/1b, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105493 

  

Kupující 150: Michal Patrman 

Datum narození: 21. 11. 1974 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1518/41, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105494 

  

Kupující 151: Anna Grossmannová 

Datum narození: 17. 1. 1932 

Bytem: Opava, Gogolova 1533/5, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105495 

  

Kupující 152: Stanislava Kubánková 

Datum narození: 2. 4. 1953 

Bytem: Opava, Holasická 1155/3, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105496 
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Kupující 153: Lenka Klásková 

Datum narození: 14. 10. 1966 

Bytem: Opava, Milady Horákové 1034/1, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105497 

  

Kupující 154: Jaromír Šrek 

Datum narození: 20. 3. 1961 

Bytem: Opava, Zeyerova 1435/2, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105498 

  

Kupující 155: Milan Kupka 

Datum narození: 1. 8. 1970 

Bytem: Opava, Horní náměstí 148/30, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105499 

e-mailová adresa: zatisiopava@seznam.cz 

  

Kupující 156: Marie Kopcová 

Datum narození: 26. 2. 1948 

Bytem: Opava, Holasická 1169/22, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105500 

  

Kupující 157: Nikol Večerková 

Datum narození: 17. 11. 1975 

Bytem: Opava, Hrnčířská 121/3, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105501 

  

Kupující 158: Vladimíra Elblová 

Datum narození: 29. 9. 1975 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1518/41, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105502 

  

Kupující 159: Vladimír Zdráhal 

Datum narození: 30. 3. 1950 

Bytem: Opava, Edvarda Beneše 924/11, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105503 

  

Kupující 160: Libor Bubík 

Datum narození: 6. 1. 1943 

Bytem: Opava, Kollárova 1223/3, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105504 

  

Kupující 161: Alena Bortňáková 
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Datum narození: 19. 10. 1955 

Bytem: Opava, náměstí Svaté Hedviky 2047/1, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105505 

  

Kupující 162: Zdeněk Hnátek 

Datum narození: 19. 1. 1952 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1214/22, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105506 

  

Kupující 163: Miloslava Javornická 

Datum narození: 18. 12. 1946 

Bytem: Opava, Ratibořská 1150/40, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105507 

  

Kupující 164: Zdeňka Wiesnerová 

Datum narození: 3. 1. 1944 

Bytem: Opava, Nerudova 611/40, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105508 

  

Kupující 165: Eva Světlíková 

Datum narození: 29. 12. 1939 

Bytem: Opava, Krnovská 2035/4, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105509 

  

Kupující 166: Miloš Beran 

Datum narození: 2. 3. 1951 

Bytem: Opava, Na Rybníčku 1705/11, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105510 

  

Kupující 167: Pavel Jánoš 

Datum narození: 14. 1. 1936 

Bytem: Opava, Bílovecká 925/58, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105511 

  

Kupující 168: Michal Anděl  

Datum narození: 11. 9. 1977 

Bytem: Branka u Opavy, Selská 181, PSČ: 747 41 

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105512 

  

Kupující 169: Hana Košťálková 

Datum narození: 3. 11. 1979 

Bytem: Opava, Olomoucká 320/7, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105513 
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Kupující 170: Gabriela Štibraná  

Datum narození: 20. 2. 1973 

Bytem: Opava, Přímá 91/9, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105514 

  

Kupující 171: Karel Bystřičan 

Datum narození: 28. 6. 1970 

Bytem: Spálov, Spálov 81, PSČ: 742 37  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105515 

  

Kupující 172: Miroslav Škrabal 

Datum narození: 23. 12. 1961 

Bytem: Opava, Tomáškova 207/9, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105516 

  

Kupující 173: Šárka Gilová 

Datum narození: 27. 6. 1970 

Bytem: Opava, Hrnčířská 123/7, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105517 

  

Kupující 174: Josef Sojáček 

Datum narození: 4. 5. 1947 

Bytem: Opava, Holasická 1158/6, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105518 

  

Kupující 175: Ladislav Neděla 

Datum narození: 22. 6. 1954 

Bytem: Opava, Kollárova 1224/2, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105519 

  

Kupující 176: Hubert Večerek 

Datum narození: 12. 1. 1954 

Bytem: Opava, Nové Sedlice, Záhumenní 104, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105520 

  

Kupující 177: Naděžda Vavrlová 

Datum narození: 22. 6. 1944 

Bytem: Opava, Masarykova třída 354/23, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105521 

  

Kupující 178: Dita Makovická 

Datum narození: 21. 9. 1969 
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Bytem: Opava, Ratibořská 1145/30, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105522 

  

Kupující 179: Martina Hrubá 

Datum narození: 27. 1. 1970 

Bytem: Opava, Boženy Němcové 2608/11a, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105524 

  

Kupující 180: Petra Ťapťuchová 

Datum narození: 1. 4. 1977 

Bytem: Brumovice, Malá Strana 102/11, PSČ: 747 71  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105525 

  

Kupující 181: Petr Kocián 

Datum narození: 29. 5. 1965 

Bytem: Opava, Jaselská 2477/11, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105526 

  

Kupující 182: Pavel Boček 

Datum narození: 10. 2. 1963 

Bytem: Opava, Liptovská 975/32, PSČ: 747 06  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105527 

  

Kupující 183: Jan Fleischer 

Datum narození: 2. 9. 1950 

Bytem: Opava, Na Valech 66/8, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105528 

  

Kupující 184: Ivanka Pelková 

Datum narození: 16. 9. 1946 

Bytem: Opava, Na Nivě 1222/20, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105529 

  

Kupující 185: Lubomír Christ 

Datum narození: 25. 4. 1954 

Bytem: Opava, Hradecká 2647/37, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105530 

  

Kupující 186: Marie Mičkerová 

Datum narození: 3. 8. 1954 

Bytem: Opava, Antonína Sovy 1251/30, PSČ: 747 05  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105531 
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Kupující 187: František Lampa 

Datum narození: 15. 1. 1969 

Bytem: Opava, Sokolovská 2311/13, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105532 

  

Kupující 188: Dušan Vaculčík 

Datum narození: 21. 1. 1974 

Bytem: Opava, Olomoucká 2380/89, PSČ: 746 01  

Variabilní symbol: pro kupní cenu: 9007105533 

  

jako kupující  
 

Článek II. Úvodní ustanovení 
1. Prodávající je vlastníkem pozemků parc. č. 2301/3, zahrada, parc. č. 2301/1, ostatní plocha,                       

parc. č. 2301/2, vodní plocha, parc. č. 2298/2, ostatní plocha, parc.č. 2303/3, zahrada, parc.č. 2303/4, 
lesní pozemek v katastrálním území Kateřinky u Opavy a pozemků parc.č. 152/4, ostatní plocha                        
a parc.č . 152/5, ostatní plocha v katastrálním území Palhanec.   

2. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků a změnu hranic pozemků  č. 3020-5047/2016 ze dne 28. 7. 2016 
byla z pozemku parc.č. 2301/1 oddělena část pozemku označená novým parc.č. 2301/6 o výměře 1004 m

2
, 

z pozemku parc. č. 2301/2 byla oddělena část pozemku označená novým parc.č. 2301/7 o výměře 1250 m
2
, 

z pozemků parc. č. 2301/3, 2298/2 a 2303/3 byly odděleny části pozemků, které jsou sloučeny do pozemku 
nově označeného parc. č. 2301/10 o výměře 65215 m

2 
a z pozemku parc. č. 2303/4 byla oddělena část 

pozemku označená novým parc. č. 2303/25 o výměře 682 m
2
, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy. Geometrickým 

plánem č. 150-5048/2016 ze dne 28. 7. 2016 byly z pozemků parc.č. 152/5 a parc. č. 152/4 odděleny části 
pozemků, které jsou sloučeny do pozemku označeného novým parc. č. 152/30 o výměře 950 m

2
 v k. ú. 

Palhanec. Uvedené geometrické plány tvoří přílohu a nedílnou součást této kupní smlouvy (dále také jen 
„Geometrické plány“). Na pozemcích parc. č. 2301/6, parc. č. 2301/7, parc. č. 2301/10, parc. č. 2303/25 v k. ú. 
Kateřinky u Opavy a pozemku parc. č. 152/30 v k. ú. Palhanec  (dále také jen „předmětné pozemky“)                 
se nachází zahrádkářská osada.   

3. Účelem této smlouvy je prodej podílů na předmětných pozemcích za sjednanou kupní cenu kupujícím.   
4. Smluvní strany se dohodly, že prodeje podílů na předmětných pozemcích dle této smlouvy jsou na sobě 

nezávislými právními jednáními. Neakceptování návrhu této smlouvy některým z kupujících nemá žádný vliv            
na účinnost této smlouvy ve vztahu k ujednáním týkajícím se ostatních kupujících.             
 

 
Článek III. Předmět smlouvy 

Prodávající touto smlouvou prodává kupujícím podíly na pozemcích parc. č. 2301/6, parc. č. 2301/7,                        
parc. č. 2301/10, parc. č. 2303/25, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy a podíly na pozemku parc. č. 152/30                          
v k. ú. Palhanec, jak jsou tyto pozemky specifikovány Geometrickými plány (dále ve smlouvě jsou tyto předmětné 

pozemky označovány jen parcelními čísly bez uvedení katastrálního území) a kupující tyto podíly na předmětných 
pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupují takto: 
 
1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 1: chata 1 

a) podíly o velikosti 127/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 19213/10000000  
na pozemku parc. č. 2301/10, 

b) podíl o velikosti     712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti   30875/100000000 na pozemku parc. č. 2301/6, 

         d)      podíl o velikosti  133/2000000 na pozemku parc. č. 2303/25, 

         e)  podíly o velikosti 5431/10000 a 353/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 543453/1000000  
                 na pozemku parc. č. 152/30, 

 
a kupující 1 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím od prodávajícího 
za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

2. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 2: chata 2 
a)  podíly o velikosti 1425/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 149013/10000000  
        na pozemku parc. č. 2301/10, 
b)  podíl o velikosti     712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c)  podíl o velikosti   30875/100000000 na pozemku parc. č. 2301/6, 

         d)     podíl o velikosti  133/2000000 na pozemku parc. č. 2303/25, 

         e)  podíly o velikosti 1874/10000 a 353/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 187753/1000000  
                 na pozemku parc. č. 152/30, 
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a kupující 2 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím od prodávajícího 
za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

3. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 3: chata 3 
a) podíly o velikosti 1081/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 114613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 3 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

4. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 4: chata 4 
a) podíly o velikosti 300/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 36513/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 

e) podíly o velikosti 1989/10000 a 353/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 199253/1000000  
na pozemku parc. č. 152/30, 

 
a kupující 4 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
 

5. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 5: chata 5 
a) podíly o velikosti 423/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 48813/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000  na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 5 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
6. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 6: chata 6 

a) podíly o velikosti 296/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 36113/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 6 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
7. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 7: chata 7 

a) podíly o velikosti 291/200000 a 6513/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 35613/20000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 7 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

8. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 8: chata 7 
f) podíly o velikosti 291/200000 a 6513/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 35613/20000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
g) podíl o velikosti 712/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
h) podíl o velikosti 30875/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
i) podíl o velikosti 133/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
j) podíl o velikosti 353/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 8 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
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9. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 9: chata 8 
a) podíly o velikosti 307/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 9 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
10. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 10: chata 9 

a) podíly o velikosti 302/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 36713/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 10 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 

 
 

11. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 11: chata 10 
a) podíly o velikosti 995/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 106013/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 88/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 9512/1000000 na pozemku 
parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 11 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
12.  Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 12: chata 11 

a) podíly o velikosti 797/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 86213/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 232/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 23912/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 12 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
13. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 13: chata 12 

a) podíly o velikosti 876/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 94113/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 248/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 25512/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 13 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
14. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 14: chata 13 

a) podíly o velikosti 1098/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 116313/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 232/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 23912/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         
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          a kupující 14 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
15. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 15: chata 14 

a) podíly o velikosti 311/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37613/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 15 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 

 
16. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 16: chata 15 

a) podíly o velikosti 305/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37013/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 16 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 

 
17. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 17: chata 16 

a) podíly o velikosti 308/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37313/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 17 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 

 
18. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 18: chata 17 

a) podíly o velikosti 308/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37313/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 18 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
19. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 19: chata 18 

a) podíly o velikosti 538/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 60313/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 19 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
20. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 20: chata 20 

a) podíly o velikosti 462/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 52713/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 20 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
21. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 21: chata 21,22 



 27 

a) podíly o velikosti 613/200000 a 13026/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 74326/20000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/200000000  na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 21 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
22. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 22: chata 21,22 

f) podíly o velikosti 613/200000 a 13026/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 74326/20000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

g) podíl o velikosti 1424/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
h) podíl o velikosti 61750/200000000  na pozemku parc.č. 2301/6, 
i) podíl o velikosti 266/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
j) podíl o velikosti 706/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 22 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 
23. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 23: chata 23 

a) podíly o velikosti 307/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37213/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 23 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
 
24. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 24: chata 24,25 

a) podíly o velikosti 684/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 81426/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 24 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
25. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 25: chata 26 

a) podíly o velikosti 311/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37613/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 25 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 
26. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 26: chata 27 

a) podíly o velikosti 845/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 91013/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 296/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí 30312/1000000 na pozemku parc.č. 
2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 26 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
27. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 27: chata 27a 
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a) podíly o velikosti 622/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 68713/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 240/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí 24712/1000000 na pozemku parc.č. 
2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 27 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
28. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 28: chata 28 

a) podíly o velikosti 803/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 86813/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 256/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 26312/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 28 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
29. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 29: chata 29 

a) podíly o velikosti 857/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 92213/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 264/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 27112/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 29 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
30. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 30: chata 30 

a) podíly o velikosti 314/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37913/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 30 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
31. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 31: chata 31 

a) podíly o velikosti 392/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 45713/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 31 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
32. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 32: chata 32,33 

a) podíly o velikosti 630/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 76026/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000  na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 32 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupují do společného jmění manželů 
 
33. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 33: chata 34,35 
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a) podíly o velikosti 575/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 70526/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 33 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
34. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 34: chata 36 

a) podíly o velikosti 494/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 55913/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/100000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 34 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
35. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 35: chata 37 

a) podíly o velikosti 425/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 49013/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 35 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
36. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 36: chata 38,39 

a) podíly o velikosti 626/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 75626/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 36 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
37. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 37: chata 40 

a) podíly o velikosti 307/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37213/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 37 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

38. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 38: chata 41 
a) podíly o velikosti 348/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41313/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 38 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

39. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 39: chata 42 
a) podíly o velikosti 346/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
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d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 39 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

40. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 40: chata 43 
a) podíly o velikosti 304/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 36913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 40 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupují do společného jmění manželů.  
 

41. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 41: chata 44 
a) podíly o velikosti 826/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 89113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 256/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 26312/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 41 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

42. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 42: chata 45 
a) podíly o velikosti 826/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 89113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 264/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 27112/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 42 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

43. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 43: chata 46 
a) podíly o velikosti 814/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 87913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 264/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 27112/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 43 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

44. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 44: chata 47 
a) podíly o velikosti 693/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 75813/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 256/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 26312/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 44 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

45. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 45: chata 48 
a) podíly o velikosti 805/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 87013/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 256/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 26312/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 
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c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 45 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

46. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 46: chata 49 
a) podíly o velikosti 307/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 46 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

47. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 47: chata 50 
a) podíly o velikosti 345/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41013/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 47 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

48. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 48: chata 51 
a) podíly o velikosti 351/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 48 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

49. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 49: chata 52 
a) podíly o velikosti 308/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37313/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 49 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

50. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 50: chata 53,54 
a) podíly o velikosti 573/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 70326/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 50 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
51. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 51: chata 55 

a) podíly o velikosti 408/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 47313/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  



 32 

a kupující 51 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
 

52. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 52: chata 56,72 
a) podíly o velikosti 727/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 85726/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 52 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

 
53. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 53: chata 57,58 

a) podíly o velikosti 555/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 68526/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 53 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

 
54. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 54: chata 59 

a) podíly o velikosti 307/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37213/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 54 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví  

 
 

 
55. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 55: chata 60 

a) podíly o velikosti 400/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 46513/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 55 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 

  
56. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 56: chata 61,62 

a) podíly o velikosti 618/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 74826/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 56 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
57. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 57: chata 63 

a) podíly o velikosti 782/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 84713/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 248/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 25512/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
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e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 57 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
58. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 58: chata 64 

a) podíly o velikosti 614/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 67913/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 240/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 24712/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 58 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
59. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 59: chata 65 

a) podíly o velikosti 681/200000 a 6513/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 74613/20000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 240/20000 a 712/2000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 24712/2000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 59 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

60. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 60: chata 65 
f) podíly o velikosti 681/200000 a 6513/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 74613/20000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

g) podíly o velikosti 240/20000 a 712/2000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 24712/2000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

h) podíl o velikosti 30875/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
i) podíl o velikosti 133/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
j) podíl o velikosti 353/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 60 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 
 

61. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 61: chata 66 
a) podíly o velikosti 308/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37313/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 61 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
 

62. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 62: chata 67 
a) podíly o velikosti 305/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37013/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 62 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
63. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 63: chata 68,69 

a) podíly o velikosti 705/200000 a 13026/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 83526/20000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
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d) podíl o velikosti 266/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 63 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
64. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 64: chata 68,69 

f) podíly o velikosti 705/200000 a 13026/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 83526/20000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

g) podíl o velikosti 1424/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
h) podíl o velikosti 61750/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
i) podíl o velikosti 266/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
j) podíl o velikosti 706/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 64 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
65. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 65: chata 70,71 

a) podíly o velikosti 708/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 83826/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 65 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

 
66. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 66: chata 73 

a) podíly o velikosti 541/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 60613/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 66 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví  
 
 

67. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 67: chata 74 
a) podíly o velikosti 354/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 63 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví  
 

 
68. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 68: chata 75,76 

a) podíly o velikosti 696/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 82626/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 68 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 

 
 

69. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 69: chata 77 
a) podíly o velikosti 327/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 39213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
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d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 69 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví  

 
70. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 70: chata 78 

a) podíly o velikosti 308/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37313/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 70 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

71. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 71: chata 79 
a) podíly o velikosti 405/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 47013/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 71 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupují do společného jmění manželů.  
 

72. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 72: chata 80 
a) podíly o velikosti 305/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37013/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 72 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

73. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 73: chata 81 
a) podíly o velikosti 302/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 36713/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 73 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

74. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 74: chata 82 
a) podíly o velikosti 670/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 73513/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 232/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 23912/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 74 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
75. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 75: chata 83 

a) podíly o velikosti 688/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 75313/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 240/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 24712/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
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e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 75 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
76. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 76: chata 84 

a) podíly o velikosti 612/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 67713/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 240/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 24712/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 76 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
77. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 77: chata 85 

a) podíly o velikosti 491/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 55613/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 272/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 27912/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 73 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
 

78. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 78: chata 86 
a) podíly o velikosti 394/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 45913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 48/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 5512/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 78 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 

 
79. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 79: chata 87,88 

a) podíly o velikosti 612/200000 a 13026/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 74226/20000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 79 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 

 
80. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 80: chata 87,88 

f) podíly o velikosti 612/200000 a 13026/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 74226/20000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

g) podíl o velikosti 1424/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
h) podíl o velikosti 61750/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
i) podíl o velikosti 266/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
j) podíl o velikosti 706/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 80 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 

 
81. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 81: chata 89 

a) podíly o velikosti 405/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 47013/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
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e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 81 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví. 
 

82. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 82: chata 90 
a) podíly o velikosti 307/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 82 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
  

 
83. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 83: chata 91,92 

a) podíly o velikosti 643/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 77326/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,   

 
a kupující 83 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 

         
84. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 84: chata 93 

a) podíly o velikosti 523/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 58813/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 84 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví  
 

85. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 85: chata 94 
a) podíly o velikosti 365/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 43013/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 85 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

86. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 86: chata 95 
a) podíly o velikosti 449/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 51413/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 86 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

87. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 87: chata 96 
a) podíly o velikosti 448/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 51313/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíly o velikosti 366/10000 a 133/2000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 366665/10000000  
na pozemku parc.č. 2303/25, 

e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         
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a kupující 87 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

88. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 88: chata 97 
a) podíly o velikosti 343/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 40813/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 88 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

89. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 89: chata 98 
a) podíly o velikosti 386/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 45113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 89 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

90. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 90: chata 99 
a) podíly o velikosti 400/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 46513/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 90 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

91. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 91: chata 100 
a) podíly o velikosti 351/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 91 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

92. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 92: chata 101 
a) podíly o velikosti 348/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41313/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 92 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

93. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 93: chata 102 
a) podíly o velikosti 294/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 35913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 93 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
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94. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 94: chata 103 
a) podíly o velikosti 296/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 36113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 94 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

95. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 95: chata 104 
a) podíly o velikosti 342/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 40713/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 95 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

96. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 96: chata 105 
a) podíly o velikosti 380/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 44513/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 96 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

97. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 97: chata 106 
a) podíly o velikosti 371/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 43613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 97 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

98. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 98: chata 107 
a) podíly o velikosti 405/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 47013/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 112/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 11912/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 98 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

99. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 99: chata 108 
a) podíly o velikosti 1481/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 154613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 224/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 23112/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
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e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 99 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

100. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 100: chata 109 
a) podíly o velikosti 882/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 94713/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 100 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

101. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 101: chata 110 
a) podíly o velikosti 980/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 104513/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 101 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

102. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 102: chata 111 
a) podíly o velikosti 791/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 85613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 8/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 1512/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 102 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

103. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 103: chata 112 
a) podíly o velikosti 526/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 59113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 103 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

104. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 104: chata 113 
a) podíly o velikosti 437/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 50213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 104 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

105. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 105: chata 114 
a) podíly o velikosti 256/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 32113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         
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a kupující 105 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

106. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 106: chata 115 
a) podíly o velikosti 302/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 36713/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 106 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

107. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 107: chata 116 
a) podíly o velikosti 351/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 107 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

108. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 108: chata 117 
a) podíly o velikosti 345/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41013/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 108 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

109. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 109: chata 118 
a) podíly o velikosti 342/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 40713/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 109 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

110. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 110: chata 119 
a) podíly o velikosti 377/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 44213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 110 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

111. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 111: chata 120 
a) podíly o velikosti 325/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 39013/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 111 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
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112. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 112: chata 121 
a) podíly o velikosti 340/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 40513/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 112 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

113. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 113: chata 122 
a) podíly o velikosti 466/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 53113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíly o velikosti 1774/10000 a 133/2000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 1774665/10000000 
na pozemku parc.č. 2303/25, 

e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 113 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

114. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 114: chata 123 
a) podíly o velikosti 451/200000 a 6513/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 51613/20000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 114 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

115. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 115: chata 123 
f) podíly o velikosti 451/200000 a 6513/20000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 51613/20000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
g) podíl o velikosti 712/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
h) podíl o velikosti 30875/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
i) podíl o velikosti 133/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
j) podíl o velikosti 353/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 115 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

116. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 116: chata 124 
a) podíly o velikosti 331/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 39613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 116 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

117. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 117: chata 125 
a) podíly o velikosti 357/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 42213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 117 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

118. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 118: chata 126 
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a) podíly o velikosti 362/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 42713/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 118 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

119. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 119: chata 127 
a) podíly o velikosti 351/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 119 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

120. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 120: chata 128 
a) podíly o velikosti 357/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 42213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 120 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

121. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 110: chata 129 
a) podíly o velikosti 302/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 36713/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 110 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

122. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 121: chata 130 
a) podíly o velikosti 408/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 47313/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 121 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

123. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 122: chata 131 
a) podíly o velikosti 304/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 36913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 122 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

124. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 123: chata 132 
a) podíly o velikosti 354/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
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c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 123 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

125. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 124: chata 133 
a) podíly o velikosti 331/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 39613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 124 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

126. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 125: chata 134 
a) podíly o velikosti 481/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 54613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 125 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

127. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 126: chata 135 
a) podíly o velikosti 423/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 48813/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 126 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

128. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 127: chata 136 
a) podíly o velikosti 478/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 54313/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 127 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

129. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 128: chata 137 
a) podíly o velikosti 489/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 55413/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 128 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

130. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 129: chata 138 
a) podíly o velikosti 524/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 58913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         
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a kupující 129 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

131. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 130: chata 139 
a) podíly o velikosti 411/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 47613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 130 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

132. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 131: chata 140 
a) podíly o velikosti 317/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 38213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 131 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

133. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 132: chata 141,142 
a) podíly o velikosti 656/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 78626/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 132 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
134. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 133: chata 143 

a) podíly o velikosti 353/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41813/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 133 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

135. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 134: chata 144 
a) podíly o velikosti 373/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 43813/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 134 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

136. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 135: chata 145 
a) podíly o velikosti 319/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 38413/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 135 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

137. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 136: chata 146 
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a) podíly o velikosti 333/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 39813/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 136 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

138. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 137: chata 147 
a) podíly o velikosti 347/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 137 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

139. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 138: chata 148 
a) podíly o velikosti 325/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 39013/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 138 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

140. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 139: chata 149 
a) podíly o velikosti 296/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 36113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 8067/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 
8097875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 139 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

141. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 140: chata 150 
a) podíly o velikosti 222/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 28713/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 19223/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 
19253875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 140 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

142. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 141: chata 151 
a) podíly o velikosti 340/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 40513/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 3586/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 
3616875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 141 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

143. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 142: chata 152,153 
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a) podíly o velikosti 744/200000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 87426/20000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 1424/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 142 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
144. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 143: chata 152,153 

f) podíly o velikosti 744/200000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 87426/20000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

g) podíl o velikosti 1424/2000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
h) podíl o velikosti 61750/200000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
i) podíl o velikosti 266/4000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
j) podíl o velikosti 706/2000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 143 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
145. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 144: chata 154 

a) podíly o velikosti 370/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 43513/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 144 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

146. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 145: chata 155 
a) podíly o velikosti 374/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 43913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 145 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

147. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 146: chata 156 
a) podíly o velikosti 366/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 43113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 146 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

148. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 147: chata 157 
a) podíly o velikosti 360/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 42513/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 147 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

149. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 148: chata 158 
a) podíly o velikosti 336/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 40113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
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d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 148 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

150. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 149: chata 159 
a) podíly o velikosti 382/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 44713/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 149 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

151. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 150: chata 160 
a) podíly o velikosti 658/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 72313/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 150 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

152. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 151: chata 161 
a) podíly o velikosti 471/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 53613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 151 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

153. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 152: chata 162 
a) podíly o velikosti 436/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 50113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 152 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

154. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 153: chata 163 
a) podíly o velikosti 474/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 53913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 153 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

155. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 154: chata 164 
a) podíly o velikosti 439/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 50413/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         
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a kupující 154 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

156. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 155: chata 165 
a) podíly o velikosti 307/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 155 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

157. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 156: chata 166 
a) podíly o velikosti 339/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 40413/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 156 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

158. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 157: chata 167,168 
a) podíly o velikosti 693/100000 a 13026/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 82326/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 1424/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 61750/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 266/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 706/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
          a kupující 157 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
          od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
159. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 158: chata 169 

a) podíly o velikosti 344/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 40913/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 158 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

160. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 159: chata 170 
a) podíly o velikosti 367/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 43213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 17032/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 
17062875/10000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 159 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

 
161. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 160: chata 171 

a) podíly o velikosti 360/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 42513/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 344/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 35112/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         
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a kupující 160 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

162. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 161: chata 172 
a) podíly o velikosti 101/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 16613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 10558/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 
10588875/10000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 161 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

163. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 162: chata 173 
a) podíly o velikosti 308/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 37313/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 1992/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 2022875/10000000 
na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 162 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

 
164. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 163: chata 174 

a) podíly o velikosti 340/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 40513/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 163 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

 
165. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 164: chata 175 

a) podíly o velikosti 324/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 38913/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 164 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

 
166. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 155: chata 176 

a) podíly o velikosti 359/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 42413/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 155 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

 
167. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 165: chata 177 

a) podíly o velikosti 354/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 41913/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
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e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 165 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

 
168. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 166: chata 178 

a) podíly o velikosti 344/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 40913/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 166 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

 
169. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 167: chata 179 

a) podíly o velikosti 405/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 47013/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 167 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

170. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 168: chata 180 
a) podíly o velikosti 133/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 19813/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 12251/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 
12281875/10000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 168 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

171. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 169: chata 181 
a) podíly o velikosti 242/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 30713/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 8367/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 8397875/10000000 
na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 169 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

172. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 170: chata 182 
a) podíly o velikosti 209/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 27413/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 5876/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 5906875/10000000 
na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 170 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

173. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 171: chata 183 
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a) podíly o velikosti 281/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 34613/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 4582/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 4612875/10000000 
na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 171 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

174. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 172: chata 184 
a) podíly o velikosti 328/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 39313/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 2092/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 2122875/10000000 
na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 172 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

 
175. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 173: chata 185 

a) podíly o velikosti 458/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 52313/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 336/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 34312/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 173 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

176. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 174: chata 186 
a) podíly o velikosti 1037/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 110213/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 528/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 53512/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 174 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

177. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 175: chata 187 
a) podíly o velikosti 911/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 97613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 376/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 38312/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 175 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

178. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 176: chata 188 
a) podíly o velikosti 681/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 74613/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 264/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 27112/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         
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a kupující 176 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

179. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 177: chata 189 
a) podíly o velikosti 784/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 84913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 288/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 29512/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 177 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

180. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 178: chata 190 
a) podíly o velikosti 704/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 76913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 264/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 27112/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 178 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 

 
 

181. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 179: chata 191 
a) podíly o velikosti 739/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 80413/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 272/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 27912/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 179 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

182. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 180: chata 192 
a) podíly o velikosti 730/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 79513/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 288/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 29512/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 180 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

183. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 181: chata 193 
a) podíly o velikosti 670/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 73513/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíly o velikosti 360/10000 a 712/1000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 36712/1000000  
na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 181 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

184. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 182: chata 194 
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a) podíly o velikosti 374/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 43913/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000  na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 182 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

185. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 183: chata 195 
a) podíly o velikosti 380/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 44513/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000  na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 183 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

186. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 184: chata 196 
a) podíly o velikosti 469/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 53413/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000  na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 184 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

187. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 185: chata 197 
a) podíly o velikosti 656/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 72113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 

c) podíly o velikosti 199/100000 a 30875/100000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 229875/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 185 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

188. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 186: chata 198 
a) podíly o velikosti 454/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 51913/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíly o velikosti 1217/10000 a 133/2000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 1217665/10000000  
na pozemku parc.č. 2303/25, 

e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 186 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 

189. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 187: chata 199 
a) podíly o velikosti 46/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 11113/10000000  

na pozemku parc.č. 2301/10 
b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 

d) podíly o velikosti 6510/10000 a 133/2000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 6510665/10000000  
na pozemku parc.č. 2303/25, 

e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 187 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

190. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu 188: chata 200 
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a) podíly o velikosti 457/100000 a 6513/10000000, jejichž součet činí podíl o velikosti 52213/10000000  
na pozemku parc.č. 2301/10 

b) podíl o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, 
c) podíl o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, 
d) podíl o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, 
e) podíl o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30,         

  
a kupující 188 tyto podíly na předmětných pozemcích se všemi součástmi a vším příslušenstvím  
od prodávajícího za sjednanou kupní cenu kupuje do svého vlastnictví 
 
 

 
 

Článek IV. Kupní cena 
1. Kupní cena předmětných pozemků činí 12.177.652,- Kč a byla stanovena dohodou.  

2. Smluvní strany se dále dohodly, že kupující uhradí prodávajícímu náklady na vypracování Geometrických plánů 
ve výši 176.600,-Kč. Každý kupující uhradí podíl o velikosti 1/200 na těchto nákladech, tj. částku  883,-Kč (dále 

také jen „související náklady“).    
3. V souladu s nabytím spoluvlastnických podílů k předmětným pozemkům kupujícími způsobem uvedeným  

v článku III. této smlouvy, zavazují se kupující zaplatit kupní cenu následovně:   
a) kupující 1 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 102.796,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 103.679,-Kč 
b) kupující 2 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 191.216,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 192.099,-Kč 
c) kupující 3 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 125.536,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 126.419,-Kč 
d) kupující 4 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 68.556,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 69.439,-Kč 
e) kupující 5 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 58.256,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 59.139,-Kč 
f) kupující 6 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 42.596,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 43.479,-Kč 
g) kupující 7 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 20.208,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 442,-Kč, tj. celkem uhradí částku 20.650,-Kč 
h) kupující 8 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 20.208,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 441,-Kč, tj. celkem uhradí částku 20.649,-Kč 
i) kupující 9 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 41.676,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 42.559,-Kč 
j) kupující 10 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 45.276,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 46.159,-Kč 
k) kupující 11 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 116.512,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 

ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 117.395,-Kč 
l) kupující 12 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 91.780,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 92.663,-Kč 
m) kupující 13 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 100.052,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 

ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 100.935,-Kč 
n) kupující 14 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 136.400,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 

ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 137.283,-Kč 
o) kupující 15 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 46.576,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 47.459,-Kč 
p) kupující 16 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 42.536,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 43.419,-Kč 
q) kupující 17 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 49.656,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 50.539,-Kč 
r) kupující 18 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 44.556,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 45.439,-Kč 
s) kupující 19 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 70.256,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 71.139,-Kč 
t) kupující 20 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 63.616,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 64.499,-Kč 
u) kupující 21 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 43.036,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 43.919,-Kč 
v) kupující 22 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 43.036,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 43.919,-Kč 
w) kupující 23 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 51.876,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 52.759,-Kč 
x) kupující 24 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 93.432,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 95.198,-Kč 
y) kupující 25 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 49.296,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 

výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 50.179,-Kč 
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z) kupující 26 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 104.668,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 105.551,-Kč 

aa) kupující 27 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 73.596,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 74.479,-Kč 

bb) kupující 28 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 102.448,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 103.331,-Kč 

cc) kupující 29 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 114.224,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 115.017,-Kč 

dd) kupující 30 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 45.196,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 46.079,-Kč 

ee) kupující 31 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 52.676,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 53.559,-Kč 

ff) kupující 32 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 97.352,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 99.118,-Kč 

gg) kupující 33 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 73.912,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 75.678,-Kč 

hh) kupující 34 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 68.676,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 69.559,-Kč 

ii) kupující 35 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 59.096,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 59.979,-Kč 

jj) kupující 36 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 86.332,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 88.098,-Kč 

kk) kupující 37 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 46.776,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 47.659,-Kč 

ll) kupující 38 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 51.776,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 52.659,-Kč 

mm) kupující 39 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 48.216,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 49.129,-Kč 

nn) kupující 40 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 43.056,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 43.939,-Kč 

oo) kupující 41 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 107.568,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 108.451,-Kč 

pp) kupující 42 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 100.484,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 101.367,-Kč 

qq) kupující 43 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 103.624,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 104.507,-Kč 

rr) kupující 44 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 91.948,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 92.831,-Kč 

ss) kupující 45 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 104.648,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 105.531,-Kč 

tt) kupující 46 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 43.376,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 44.259,-Kč 

uu) kupující 47 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 51.456,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 52.339,-Kč 

vv) kupující 48 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 49.376,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 50.259,-Kč 

ww) kupující 49 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 47.956,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 48.839,-Kč 

xx) kupující 50 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 73.752,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 75.518,-Kč 

yy) kupující 51 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 59.036,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 59.919,-Kč 

zz) kupující 52 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 89.752,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 91.518,-Kč 

aaa) kupující 53 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 71.832,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 73.598,-Kč 

bbb) kupující 54 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 42.696,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 43.579,-Kč 

ccc) kupující 55 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 59.596,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 60.479,-Kč 

ddd) kupující 56 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 86.212,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 87.095,-Kč 

eee) kupující 57 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 96.072,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 96.955,-Kč 

fff) kupující 58 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 72.796,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 73.679,-Kč 

ggg) kupující 59 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 43.578,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 442,-Kč, tj. celkem uhradí částku 44.020,-Kč 

hhh) kupující 60 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 43.578,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 441,-Kč, tj. celkem uhradí částku 44.019,-Kč 
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iii) kupující 61 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 44.216,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 45.099,-Kč 

jjj) kupující 62 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 44.916,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 45.799,-Kč 

kkk) kupující 63 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 50.386,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.269,-Kč 

lll) kupující 64 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 50.386,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.269,-Kč 

mmm) kupující 65 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 97.352,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 99.118,-Kč 

nnn) kupující 66 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 69.216,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 70.099,-Kč 

ooo) kupující 67 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 52.076,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 52.959,-Kč 

ppp) kupující 68 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 105.932,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 107.698,-Kč 

qqq) kupující 69 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 46.476,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 47.359,-Kč 

rrr) kupující 70 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 49.996,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 50.879,-Kč 

sss) kupující 71 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 55.996,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 56.879,-Kč 

ttt) kupující 72 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 42.876,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 43.759,-Kč 

uuu) kupující 73 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 43.576,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 44.459,-Kč 

vvv) kupující 74 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 83.260,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 84.143,-Kč 

www) kupující 75 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 85.576,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 86.459,-Kč 

xxx) kupující 76 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 78.256,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 79.139,-Kč 

yyy) kupující 77 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 63.800,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 64.683,-Kč 

zzz) kupující 78 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 55.552,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 56.435,-Kč 

aaaa) kupující 79 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 41.426,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 42.309,-Kč 

bbbb) kupující 80 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 41.426,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 42.309,-Kč 

cccc) kupující 81 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 49.196,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 50.079,-Kč 

dddd) kupující 82 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 44.736,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 45.619,-Kč 

eeee) kupující 83 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 88.092,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 89.858,-Kč 

ffff) kupující 84 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 68.656,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 69.539,-Kč 

gggg) kupující 85 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 50.476,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.359,-Kč 

hhhh) kupující 86 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 63.356,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 64.239,-Kč 

iiii) kupující 87 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 64.816,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 65.699,-Kč 

jjjj) kupující 88 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 42.796,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 43.679,-Kč 

kkkk) kupující 89 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 55.436,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 56.319,-Kč 

llll) kupující 90 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 52.456,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 53.339,-Kč 

mmmm) kupující 91 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 47.336,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 48.219,-Kč 

nnnn) kupující 92 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 51.436,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 52.319,-Kč 

oooo) kupující 93 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 42.096,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 42.979,-Kč 

pppp) kupující 94 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 45.996,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 46.879,-Kč 

qqqq) kupující 95 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 50.796,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.679,-Kč 
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rrrr) kupující 96 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 56.156,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 57.039,-Kč 

ssss) kupující 97 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 49.416,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 50.299,-Kč 

tttt) kupující 98 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 55.420,- Kč a podíl na souvisejících nákladech ve 
výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 56.303,-Kč 

uuuu) kupující 99 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 163.084,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 163.967,-Kč 

vvvv) kupující 100 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 106.096,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 106.979,-Kč 

wwww) kupující 101 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 115.656,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 116.539,-Kč 

xxxx) kupující 102 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 101.472,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 102.355,-Kč 

yyyy) kupující 103 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 70.676,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 71.559,-Kč 

zzzz) kupující 104 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 59.696,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 60.579,-Kč 

aaaaa) kupující 105 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 33.676,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 34.559,-Kč 

bbbbb) kupující 106 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 45.956,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 46.839,-Kč 

ccccc) kupující 107 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 50.056,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 50.939,-Kč 

ddddd) kupující 108 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 51.116,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.999,-Kč 

eeeee) kupující 109 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 52.156,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 53.039,-Kč 

fffff) kupující 110 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 46.316,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 47.199,-Kč 

ggggg) kupující 111 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 46.316,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 47.199,-Kč 

hhhhh) kupující 112 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 50.296,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.179,-Kč 

iiiii) kupující 113 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 74.956,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 75.839,-Kč 

jjjjj) kupující 114 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 30.228,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 442,-Kč, tj. celkem uhradí částku 30.670,-Kč 

kkkkk) kupující 115 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 30.228,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 441,-Kč, tj. celkem uhradí částku 30.669,-Kč 

lllll) kupující 116 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 51.036,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.919,-Kč 

mmmmm) kupující 117 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 53.416,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 54.299,-Kč 

nnnnn) kupující 118 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 53.556,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 54.439,-Kč 

ooooo) kupující 119 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 48.696,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 49.579,-Kč 

ppppp) kupující 120 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 48.316,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 49.199,-Kč 

qqqqq) kupující 110 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 47.316,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 48.199,-Kč 

rrrrr) kupující 121 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 61.076,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 61.959,-Kč 

sssss) kupující 122 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 45.776,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 46.659,-Kč 

ttttt) kupující 123 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 50.716,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.599,-Kč 

uuuuu) kupující 124 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 41.516,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 42.399,-Kč 

vvvvv) kupující 125 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 66.036,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 66.919,-Kč 

wwwww) kupující 126 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 51.116,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.999,-Kč 

xxxxx) kupující 127 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 67.076,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 69.959,-Kč 

yyyyy) kupující 128 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 69.896,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 70.779,-Kč 

zzzzz) kupující 129 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 67.796,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 68.679,-Kč 
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aaaaaa) kupující 130 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 57.996,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 58.879,-Kč 

bbbbbb) kupující 131 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 48.236,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 49.119,-Kč 

cccccc) kupující 132 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 93.612,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 95.378,-Kč 

dddddd) kupující 133 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 48.176,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 49.059,-Kč 

eeeeee) kupující 134 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 51.616,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 52.499,-Kč 

ffffff) kupující 135 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 47.036,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 47.919,-Kč 

gggggg) kupující 136 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 41.676,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 42.559,-Kč 

hhhhhh) kupující 137 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 46.856,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 47.739,-Kč 

iiiiii) kupující 138 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 48.356,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 49.239,-Kč 

jjjjjj) kupující 139 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 58.956,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 59.839,-Kč 

kkkkkk) kupující 140 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 66.476,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 67.359,-Kč 

llllll) kupující 141 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 54.356,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 55.239,-Kč 

mmmmmm) kupující 142 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 50.346,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.229,-Kč 

nnnnnn) kupující 143 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 50.346,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.229,-Kč 

oooooo) kupující 144 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 54.696,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 55.579,-Kč 

pppppp) kupující 145 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 52.456,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 53.339,-Kč 

qqqqqq) kupující 146 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 52.676,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 53.559,-Kč 

rrrrrr) kupující 147 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 53.396,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 54.279,-Kč 

ssssss) kupující 148 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 53.216,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 54.099,-Kč 

tttttt) kupující 149 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 58.356,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 59.239,-Kč 

uuuuuu) kupující 150 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 86.476,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 87.359,-Kč 

vvvvvv) kupující 151 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 59.136,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 60.019,-Kč 

wwwwww) kupující 152 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 52.396,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 53.279,-Kč 

xxxxxx) kupující 153 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 65.236,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 66.119,-Kč 

yyyyyy) kupující 154 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 61.216,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 62.099,-Kč 

zzzzzz) kupující 155 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 39.956,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 39.839,-Kč 

aaaaaaa) kupující 156 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 49.796,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 50.679,-Kč 

bbbbbbb) kupující 157 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 93.372,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 1.766,-Kč, tj. celkem uhradí částku 95.138,-Kč 

ccccccc) kupující 158 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 52.656,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 53.539,-Kč 

ddddddd) kupující 159 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 82.756,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 83.639,-Kč 

eeeeeee) kupující 160 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 54.104,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 55.987,-Kč 

fffffff) kupující 161 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 38.896,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 39.779,-Kč 

ggggggg) kupující 162 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 49.796,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 50.679,-Kč 

hhhhhhh) kupující 163 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 49.276,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 50.159,-Kč 

iiiiiii) kupující 164 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 48.536,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 49.419,-Kč 
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jjjjjjj) kupující 155 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 54.936,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 55.819,-Kč 

kkkkkkk) kupující 165 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 50.716,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 51.599,-Kč 

lllllll) kupující 166 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 42.796,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 43.679,-Kč 

mmmmmmm) kupující 167 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 57.696,- Kč a podíl na 
souvisejících nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 58.579,-Kč 

nnnnnnn) kupující 168 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 40.556,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 41.439,-Kč 

ooooooo) kupující 169 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 53.156,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 54.039,-Kč 

ppppppp) kupující 170 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 45.296,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 46.179,-Kč 

qqqqqqq) kupující 171 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 50.056,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 50.939,-Kč 

rrrrrrr) kupující 172 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 53.736,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 54.619,-Kč 

sssssss) kupující 173 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 64.288,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 65.171,-Kč 

ttttttt) kupující 174 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 127.312,- Kč a podíl na souvisejících nákladech 
ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 128.195,-Kč 

uuuuuuu) kupující 175 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 115.848,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 116.731,-Kč 

vvvvvvv) kupující 176 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 90.044,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 90.927,-Kč 

wwwwwww) kupující 177 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 97.192,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 98.075,-Kč 

xxxxxxx) kupující 178 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 90.404,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 91.287,-Kč 

yyyyyyy) kupující 179 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 93.120,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 94.003,-Kč 

zzzzzzz) kupující 180 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 95.672,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 96.555,-Kč 

aaaaaaaa) kupující 181 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 85.856,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 86.739,-Kč 

bbbbbbbb) kupující 182 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 55.856,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 56.739,-Kč 

cccccccc) kupující 183 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 58.536,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 59.419,-Kč 

dddddddd) kupující 184 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 65.096,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 65.979,-Kč 

eeeeeeee) kupující 185 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 84.256,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 85.139,-Kč 

ffffffff) kupující 186 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 77.336,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 78.219,-Kč 

gggggggg) kupující 187 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 91.296,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 92.179,-Kč 

hhhhhhhh) kupující 188 zaplatí prodávajícímu část kupní ceny ve výši 66.196,- Kč a podíl na souvisejících 
nákladech ve výši 883,-Kč, tj. celkem uhradí částku 67.079,-Kč 

 
 

4.  Kupní ceny včetně nákladů na vypracování Geometrických plánů kupující zaplatili prodávajícímu 
bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této smlouvy pod variabilními 
symboly uvedenými tamtéž před podpisem této smlouvy.  
 

 
Článek V. Vklad do katastru nemovitostí 

1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujících do katastru 
nemovitostí podají společně bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. 

2.  Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí se zavazují zaplatit kupující. 
 

 
Článek VI. Omezení v užívání předmětu koupě    

1. Kupující prohlašují, že byli podrobně informováni ve vztahu k předmětným pozemkům o platném územním 
plánu města Opavy. Kupující berou na vědomí, že do budoucna nelze garantovat stanovení funkční plochy 
zemědělské – zahrady (zahrádkovou osadu) na předmětných pozemcích. Kupující byli zejména informováni o 
skutečnostech uvedených v následujícím odstavci tohoto článku.     

2. Část předmětných pozemků je dle platného územního plánu město Opavy zařazena do funkční plochy 
zahrádkových osad, přírodě blízká krajina, část do plochy ochranné veřejné zeleně, na části předmětných 
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pozemků je vymezen územní systém ekologické stability a části předmětných pozemků se jedná o pozemky 
s funkcí lesa. Převážná část předmětných pozemků se nachází v záplavovém území včetně jeho aktivní zóny. 
Přesné vymezení těchto částí obsahuje zákres, který je nedílnou součástí této smlouvy.           

3. Kupující dále prohlašují, že si jsou plně vědomi všech omezení vyplývajících ze skutečností uvedených 
v předcházejících odstavcích tohoto článku, zejména omezení ve vztahu k možnostem využití předmětných 
pozemků dle stavebního zákona (z. č. 183/2006 Sb.), vodního zákona (z. č. 254/2001 Sb.) a lesního zákona             
(z. č. 289/1995 Sb.) včetně omezení případného dělení předmětných pozemků.        

4. Kupujícím jako dosavadním a dlouholetým uživatelům předmětných pozemků je detailně znám 
stavebnětechnický stav předmětných pozemků, včetně budov a inženýrských sítí na předmětných pozemcích 
se nacházejících, které jsou ve vlastnictví třetích osob. Kupující prohlašují, že byli prodávajícím seznámeni se 
skutečností, že některé stavby se mohou na předmětných pozemcích nacházet v rozporu s právními předpisy a 
že s tímto vědomím podíly na předmětných pozemích kupují a nebudou vůči prodávajícímu v souvislosti s touto 
skutečností vznášet v budoucnu jakékoliv nároky.                                    
 

 
Článek VII. Vzdání se práva na náhradu škody   

1. Kupující byli prodávajícím podrobně seznámeni s úmyslem prodávajícího vydat nový územní plán města Opavy 
(veřejné projednání návrhu Územního plánu Opavy se uskutečnilo 22. 6. 2016), který se bude vztahovat i na 
předmětné pozemky. Kupující v této souvislosti prohlašují, že se podle §2897 občanského zákoníku vůči 
prodávajícímu vzdávají práva na úhradu majetkové újmy, která by jim vznikla v důsledku případného zrušení 
určení části předmětných pozemků k zastavění (viz např. § 102 odst. 2 stavebního zákona) vydáním 
v předcházející větě specifikovaného územního plánu.  

2. Kupující se rovněž vzdávají vůči prodávajícímu práva na náhradu škody, která by jim v budoucnu mohla 
vzniknout na části předmětných pozemků, které se ke dni uzavření této smlouvy nacházejí v aktivní zóně 
záplavového území, v důsledku povodní nebo zásahů směřujících k omezení povodňových škod.             

3. Smluvní strany se dohodly, že vzdání se práva dle předchozích odstavců tohoto článku bude zapsáno                     
do katastru nemovitostí, a tudíž bude působit i proti pozdějším vlastníkům předmětných pozemků nebo jejich 
částí.                

 
  

 
Článek VIII. Ostatní ustanovení 

1. Prodávající prohlašuje, že na předmětných pozemcích neváznou žádné věcné ani obligační práva a závazky 
s výjimkou omezení dle čl. VI. této smlouvy.     

2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné právní skutečnosti ani jiné okolnosti bránící převodu 
předmětných pozemků dle této smlouvy.  

3. Kupující prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy důkladně seznámili s faktickým i právním stavem 
předmětných pozemků a že je v tomto stavu přijímají do svého vlastnictví.  

4. Smluvní strany se zavazují pro případ, že zápis vkladu vlastnického práva k předmětným pozemkům pro 
kupující podle této smlouvy bude katastrálním úřadem z jakýchkoliv důvodů zamítnut či nepovolen, včetně 
případu, kdy řízení bude zastaveno (dále také jen „zamítavé rozhodnutí“), a že jiné řešení vzniklé situace 

nebude pro naplnění účelu této smlouvy vhodné či dostatečné, uzavřít kupní smlouvu o prodeji předmětných 
pozemků znovu s tím, že vyjma případných nutných úprav, vyplývajících ze zjištěných závad či legislativních 
změn, zůstane text nové kupní smlouvy nezměněn. Novou kupní smlouvu se smluvní strany zavazují uzavřít do 
tří měsíců ode dne, kdy kterákoli smluvní strana vyzve druhou smluvní stranu k jejímu uzavření, kteroužto 
výzvu je kterákoli smluvní strana oprávněna učinit do tří měsíců ode dne, kdy jí bude doručeno zamítavé 
rozhodnutí.  

Článek IX. Daňové souvislosti  

1. Daň z nabytí nemovitých věcí bude zaplacena podle příslušných obecně závazných právních předpisů. 
2. Kupní cena je dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále také jen „zákon  

o DPH“), od daně z přidané hodnoty osvobozena, neboť předmětné pozemky naplňují předpoklad osvobození 
dle uvedeného ustanovení zákona o DPH. Kupující v této souvislosti čestně prohlašují, předmětné pozemky 
splňují podmínky pro osvobození dle § 56 odst. 3 zákona o DPH.  Dle dohody s prodávajícím se kupující 
zavazují, že zaplatí prodávajícímu veškerou újmu, která prodávajícímu v důsledku nepravdivého či neúplného 
prohlášení kupujících vznikne.  Datum uskutečnění osvobozeného plnění nastává ke dni přijetí úplaty. 

 
.  
 

Článek X. Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými 
právními předpisy.            

2. Tato smlouva nabývá obligačněprávní účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
3. Tato smlouva nabývá věcněprávních účinků zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou formou.  
5. Tato smlouva je sepsána v 193 stejnopisech s platností originálu, z nichž prodávající obdrží tři vyhotovení 

smlouvy, jedno vyhotovení smlouvy obdrží kupující a jedno vyhotovení je určeno Katastrálnímu úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro účely řízení o povolení vkladu vlastnického práva dle 
této smlouvy do katastru nemovitostí.  

6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru 
smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či 
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metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, 
smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací 
a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po 
jejím uzavření Statuární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se 
zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 
30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující 
smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy 
také druhé smluvní straně. 

7. Záměr prodávajícího prodat předmětné pozemky byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce Magistrátu města 
Opavy v období od 2. 11. 2016 do 18. 11. 2016 pod pořadovým číslem 743/16.   

8. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Statutárního města Opavy dne …………… usnesením číslo 
…………….  

 
 

V Opavě dne ……………        V ………………… dne ……………  
 
Za prodávajícího:        kupující:  
 
 
___________________________     ___________________ ________________________  
Ing. Radim Křupala        Stanislav Míša                 Vladimír Straka 
primátor          kupující 1                         kupující 2 
 
 
                                                                                           ___________________ ________________________     

                                                                                                    Jaromír Celta                  Vladimír Němčanský 
                                                                                                    kupující 3                         kupující 4  
 
                                                                                                   
                                                                                                    ___________________ ________________________ 
                                                                                                   Petr Vrabel                       Jiří Štěbra 
                                                                                                    kupující 5                         kupující 6  
 
 
                                                                                                    ___________________ ________________________ 
                                                                                                   Ludmila Mihačová            Pavlína Mihačová 
                                                                                                    kupující 7                         kupující 8 
 
 
                                                                                                    ___________________ ________________________ 
                                                                                                   Jana Jašková                   Jarmila Bučková 
                                                                                                    kupující 9                         kupující 10  
 
 
                                                                                                    ___________________ ________________________ 
                                                                                                   Stanislav Grygar               Eva Musialová 
                                                                                                    kupující 11                        kupující 12  
 
 
                                                                                                    _______________ ____________________________ 
                                                                                                   Dušan Těžký                   Miroslav Cihlář  
                                                                                                    kupující 13                      kupující 14  
 
 
  ___________________________                                            ___________________ ________________________ 
     Danuše Cihlářová                                                                 Jaroslav Buocik                Eliška Eschingerová 
      kupující 14                                                                                 kupující 15                  kupující 16 
 
 
 
            
 ___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
 Helena Kopáčková         Jana Raschková                     Vladimír Petzuch                       Zdeněk Hikl      
 kupující 17                      kupující 18                              kupující 19                                 kupující 20 
  
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Vladimír Kozák              Lubomír Kozák                        Jaroslav Záhumenský               Alena Příbramská    
kupující 21                      kupující 22                              kupující 23                                 kupující 24 
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___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Alfred Kamrádek            Jaroslav Petrencu                    Petr Petrencu                           Eva Caldi      
kupující 25                      kupující 26                              kupující 27                                 kupující 28 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Zdeněk Malohlava         Josef Kreisel                           Dana Schrommová                    Jiří Kudera      
 kupující 29                      kupující 30                              kupující 31                                 kupující 32 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Marie Kuderová              Pavel Vávra                          Karel Piosek                                Václav Prchala      
kupující 32                      kupující 33                              kupující 34                                 kupující 35 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Lucie Chalupová             Miluše Gebauerová               Petr Smítal                                Marie Smítalová      
kupující 36                      kupující 37                              kupující 38                                 kupující 39 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Václav Parda                  Helena Pardová                     Gabriela Běláková                      Zdeňka Mičíková      
kupující 40                      kupující 40                              kupující 41                                 kupující 42 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Anna Schmidtová           Stanislava Barcíková             Petr Jančík                                 Alena Řezníčkovíá      
kupující 43                      kupující 44                              kupující 45                                 kupující 46 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
František Beran               Jaroslav Louvar                    Monika Luzarová                        Vladimír Miš      
kupující 47                      kupující 48                              kupující 49                                 kupující 50 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Josef Benda                    Jana Gajdová                      Dalibor Vltavský                          Jana Klíčová      
kupující 51                      kupující 52                              kupující 53                                 kupující 54 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Pavel Glogar                   Jiří Pretsch                           Ilona Prusková                            Ivana Wernerová      
kupující 55                      kupující 56                              kupující 57                                 kupující 58 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Ladislav Černý                Lenka Klásková                     Libuše Masaříková                    Miroslav Masařík      
kupující 59                      kupující 60                              kupující 61                                 kupující 62 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Jarmila Hendrychová      Petr Hendrych                      Pavel Miškolci                            Vladimír Hikl      
kupující 63                      kupující 64                              kupující 65                                 kupující 66 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Antonín Čeladník            Lukáš Molnar                     Květoslava Geblová                   Radim Zaoral      
kupující 67                      kupující 68                              kupující 69                                 kupující 70 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
René Černohorský            Taťána Černohorská                Milan Boháč                          Vladěna Heimová      
kupující 71                         kupující 71                               kupující 72                                 kupující 73 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Petr Kovář                        Daniel  Rother                       Josefa Přibylská                        Miloš Holuša 
kupující 74                        kupující 75                              kupující 76                                 kupující 77 
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___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Jaroslav Kolář                  Renata Kubánková                  Bohumil Kubánek                   Petr Foltis      
kupující 78                       kupující 79                                kupující 80                              kupující 81 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Marie Schreierová            Oldřich Stanovský                    Karel Mainuš                         Petr Kuffa      
kupující 82                        kupující 83                                kupující 84                             kupující 85 
 
 
___________________ ______________________ ________________________ ___________________________  
Lubomír Kurečka             Pavla Pražáková                     Petr David                                Vladimír Suchánek      
kupující 86                      kupující 87                               kupující 88                                 kupující 89 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Eva Onderková               Hana Kupková                       Dana Jakšová                           Martin Plevák      
kupující 90                       kupující 91                              kupující 92                                 kupující 93 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Tomáš Hrda                   Jana Rychtová                       Jaroslav Rovňan                        Radek Sívek      
kupující 94                      kupující 95                              kupující 96                                 kupující 97 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Martin Sirný                    Martin Petrásek                     Sandra Vávrová                         Lubomír Kantor      
kupující 98                      kupující 99                              kupující 100                                kupující 101 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Zdeňka Kleinová            Pavel Světlík                         Hana Grygerová                         Jan Škrobánek      
kupující 102                    kupující 103                            kupující 104                                kupující 105 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Viliam Růžička                Marcela Kunčická                  Iva Hrabicová                             Nikola Džemlová      
kupující 106                    kupující 107                            kupující 108                               kupující 109 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Čestmír Beniska            Božena Čaverová                   Milada Marková                         Jaroslav Valeček      
kupující 110                   kupující 111                             kupující 112                               kupující 113 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Jiří Pitrun                        Vladimíra Blachutová             Tomáš Hansman                       Bronislava Štefková      
kupující 114                    kupující 115                            kupující 116                               kupující 117 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Daniela Hájková             Dáša Štěpánková                  Milan Reichel                              Pavla Rybová     
kupující 118                    kupující 119                           kupující 120                                 kupující 121 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Marek Kučera                 Jan Rubáček                        Jiří Strouhal                                 Ludmila Zavřelová      
kupující 122                     kupující 123                         kupující 124                                 kupující 125 
 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Gerlinde Čižmárová         Milan Semera                     Miroslav Baroň                             Anna Štefková      
kupující 126                      kupující 127                       kupující 128                                 kupující 129 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Ivana Döhnerová             Milada Svobodová                Iveta Chromcová                       Jan Kurka      
kupující 130                     kupující 131                           kupující 132                               kupující 133 



 65 

 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Markéta Machýčková       Marie Lišková                      Václav Jaroš                               Petr Schlinger      
kupující 134                      kupující 135                         kupující 136                                kupující 137 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Jarmila Flášarová            Jan Ivan                               Ivan Přibyl                                   Iveta Staňková      
kupující 138                     kupující 139                         kupující 140                                 kupující 141 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Martina Pagáčová           Naděžda Gebelová              Ing. Ladislava Halfarová              Ferdinand Gebauer      
kupující 142                     kupující 143                         kupující 144                                 kupující 145 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Libor Kellner                    Jarmila Lampová                 Šárka Ušiaková                           Gizela Bendíková      
kupující 146                      kupující 147                         kupující 148                                 kupující 149 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Michal Patrman                Anna Grossmannová           Stanislava Kubánková                Lenka Klásková      
kupující 150                      kupující 151                          kupující 152                               kupující 153 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Jaromír Šrek                    Milan Kupka                         Marie Kopcová                           Nikol Večerková      
kupující154                      kupující 155                           kupující 156                                kupující 157 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Vladimíra Elblová           Vladimír Zdráhal                     Libor Bubík                                 Alena Bortňáková      
kupující 158                    kupující 159                            kupující 160                                 kupující 161 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Zdeněk Hnátek               Miloslava Javornická             Zdeňka Wiesnerová                   Eva Světlíková      
kupující 162                    kupující 163                            kupující 164                               kupující 165 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Miloš Beran                     Pavel Jánoš                         Michal Anděl                               Hana Košťálková      
kupující 166                      kupující 167                         kupující 168                                 kupující 169 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Gabriela Štibraná            Karel Bystřičan                    Miroslav Škrabal                          Šárka Gilová      
kupující 170                      kupující 171                        kupující 172                                 kupující 173 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Josef Sojáček                 Ladislav Neděla                     Hubert Večerek                          Naděžda Vavrlová      
kupující 174                     kupující 175                          kupující 176                                 kupující 177 
 
 
___________________                                              _________________________  _______________________ 
Dita Makovická                                                              Martina Hrubá                            Petra Ťapťuchová      
kupující 178                                                                   kupující 179                                kupující 180 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Petr Kocián                      Pavel Boček                        Jan Fleischer                               Ivanka Pelková      
kupující 181                     kupující 182                          kupující 183                                 kupující 184 
 
 
___________________ ______________________ _________________________  _______________________ 
Lubomír Christ                 Marie Mičkerová                  František Lampa                         Dušan Vaculčík      
kupující 185                      kupující 186                         kupující 187                                 kupující 188 
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