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Název: Společenství vlastníku Místecká 450
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V Praze dne 5.4. 2018

Vážené společenství,

společnost CPI BYTY, a.s., identifikační číslo 262 28700, se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7990 (dále jen "CPI

BYTY, a.s.") se rozhodla k prodeji nebytové jednotky v domě číslo popisné 450, katastrální území

Letňany (dále jen .Dům"). V rámci dobrých vztahů si jako prvního možného zájemce dovolujeme

oslovit vaše společenství vlastníků jednotek (dále jen "SVJ"). V případě Domu se jedná o následující

nebytovou jednotku:

nebytovou jednotku číslo 450/103 o výměře 9,4 m2,

a k nebytové jednotce příslušející spoluvlastnický podíl na společných částech Domu a na pozemku pod

Domem.

Jednotku včetně spoluvlastnických podílů vám nabízíme za kupní cenu ve výši 10 tisíc Kč za m2

jednotku, tj. ve výši celkem 94.000,- Kč (slovy: devadesátčtyřitisíc korun českých) se splatností kupní

ceny po podpisu kupní smlouvy.

Žádáme vás tímto o projednání této nabídky společnosti CPI BYTY, a.s. s vlastníky jednotek v Domě

formou v souladu s platnými stanovami SVJ,a o sdělení stanoviska SVJ k naší nabídce nejpozději do tří
měsíců ode dne doručení této nabídky.

Tato nabídka není ze strany společnosti CPI BYTY, a.s. závazná, závazek vzniká okamžikem uzavření

smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví kupujícímu.
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V případě zájmu o koupi shora uvedené nebytové jednotky prosím kontaktujte praéovníky našeho

klientského centra na adrese Malkovského 591, Praha 9 Letňany, kontakty uvedeny níže. Po uplynutí

shora uvedeného termínu bude výše uvedená nebytová jednotka nabídnuta k prodeji dalším

zájemcům.

Marek Dvořák tel: 724009998, email: m.dvorak@cpibyty.cz

Monika Virtová tel: 602371793, email: m.virtova@cpibyty.cz

S pozdravem,

Petr Mácha

ředitel CPI BYTY,a.s.



BYTY CPI BYTY, a.s.
Vladislavova 1390/17
11000 Praha 1
www.cpibyty.cz

Dema je když;

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná společnost CPI BYTY, a.s., identifikační číslo 262 28700, se sídlem Vladislavova
1390/17, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
7990, zastoupená Ing. Zdeňkem Havelkou, členem představenstva a Mgr. Ing. Martinem Němečkem,
členem představenstva (dále jen "CPI BYTY, a.s.") zmocňuji touto plnou mocí Petra Máchu, ředitele
společnosti CPI BYTY,a.s., narozeného dne 10.9.1979, trvale bytem UTřetí baterie 1625/27, Praha 6,
162 00 (dále jen "Petr Máchali), aby mně zastupoval ve věci jednání o prodeji nebytových jednotek
v bytových domech v katastrálním území Letňany, jenž jsou ve vlastnictví společnosti CPI BYTY,a.s..
(dále jen "Nebytové jednotky v Letňanech"), činil nabídky zájemcům o koupi Nebytových jednotek
v Letňanech za předem dohodnutých a odsouhlasených podmínek ze strany společnosti CPI BYTY,a.s.

Společnost CPIBYTY,a.s. zmocňuje touto plnou mocí Petra Máchu k zastupování společnosti CPI BYTY,
a.s. ve výše uvedeném rozsahu s odbornou péčí. Petr Mácha je povinen na základě této plné moci
jednat za společnost CPI BYTYa.s. výhradně jen v souladu s pokyny udělenými ze strany společnosti
CPI BYTY,a.s. a vždy v souladu s jejími oprávněnými zájmy a s péčí řádného hospodáře.

\
\

V Praze dne 12.4.2018

CPI BYTY,a.s. CPI BYTY,a.s,

Ing. Zdeněk Havelka, člen představenstva. Mgr. Ing. Martin Němeček, člen představenstva

Já níže podepsaný Petr Mácha zmocnění, jenž je mně udělováno ze strany společnosti CPI BYTY,a.s.
prostřednictvím této plné moci, tímto v plném rozsahu a bez výhrad přijímám.

V Praze dne __ Á._'2_"_c,_._cf!..._O_4'r_rt_

Petr Mácha
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