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PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ NEMOVITOSTI 

  

Číslo rezervace: 2018/10/06 

 Účastníci kupní smlouvy:    

Původní majitel/é:   

manželé 

Jitka Stančíková a Stanislav Stančík, oba trvale bytem Bohušovická 545/4, Praha 9 – Prosek, PSČ 190 

00, jako „Předávající“ a  

Nový/í majitel/é:   

manželé 

Jitka Bukovanská, trvale bytem Pejevové 3118/8, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00 a Tomáš 

Bukovanský, trvale bytem Nová ves 10, Staňkovice, PSČ 285 04, jako „Přebírající “   

podpisem tohoto protokolu prohlašují a potvrzují si navzájem, že stav nemovitosti: Rodinný dům, 
Stradonice 4, PSČ 273 71, katastrální údaje:  

 pozemku parc.č. St. 27 o výměře 287 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba Stradonice č.p. 4, způsob využití: bydlení, 

 pozemku parc.č. 170/3 o výměře 2484 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: 
zemědělský půdní fond,  

 pozemku parc.č. 172 o výměře 148 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský 
půdní fond, 

to vše v obci Stradonice, v k.ú. 755796 Stradonice u Zlonic, jak zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, kat.pr. Slaný, na LV č. 108 pro k.ú. Stradonice u Zlonic. 

 1. Měřidla a stavy:   

a) číslo elektroměru: _____________________ stav: ____________________________ 

  

 b) číslo plynoměru: _______________________ stav: ___________________________  

  

  c) číslo vodoměru:_________________________ stav vody: ______________________  

    

2. Klíče od nemovitosti byly nabyvatelům předány dne: _____________________________________  

3. Seznam a počty klíčů: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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4. „Předávající“ žádají do protokolu uvést: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. „Přebírající“ žádá do protokolu uvést: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

„Předávající“ a „Přebírající “ si vzájemně podpisem tohoto protokolu potvrzují, že skutečnosti v něm 

uvedené jsou pravdivé a odpovídají zjištěním všech účastníků a skutečnému stavu předávaného bytu.  

  

  

  

  

V _______________dne ___________     V ______________dne ____________  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________     ______________________________             

Předávající        Přebírající    
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