
Žádost o povolení stavebních úprav
v družstevním bytě

I  . Vyplňuje žadatel ve dvojím vyhotovení !!             Evid.č.žádosti :   ................./.....................     

Jméno žadatele : .................................................................................................................................

Adresa               : .........................................................................................psč:..................................

Samospráva č.  : .....................číslo bytu : ....................................č.tel.:..............................................

Předpokládané zahájení prací : od............................................   do....................................................

Popis zamýšlených úprav, doložit jednoduchým náčrtkem : ................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Jméno firmy (zhotovitele) : ....................................................................................................................

 ..........................................................................................................
             Doklad o odbornosti zhotovitele přiložit k žádosti !!

II.   Poučení pro žadatele :
Zhotovitel  je  povinen  dokladovat  fotokopií  živ.  listu  nebo  výpisu  z  obch.  rejstříku  dostatečnou  odbornost  pro
prováděné práce (např. instalace plynových a elektrických spotřebičů, rozvody vody, UT a TUV, zednické, malířské a
natěračské práce). Uvedený doklad přiloží žadatel k této žádosti !!

Žadatel je povinen v průběhu prací dodržovat bezpečnostní a požární předpisy, vyplývající z domovního a požárního
řádu domu, včetně souvisejících ČSN a dalších vyhlášek a zákonů. Dále je povinen před zahájením prací informovat
předsedu samosprávy a práce provádět tak, aby v co nejmenší míře obtěžoval uživatele ostatních bytů a zajistit úklid
chodeb, schodiště, výtahů a ostatních prostor znečištěných prováděním prací.

Žadatel je povinen zabezpečit uložení vybouraného materiálu nebo demontovaných spotřebičů na příslušné skládce,
nikoliv do kontejneru na odpady.

Žadatel je povinen před uvedením zařízení do provozu zabezpečit příslušné revizní zprávy (platí pro oblast plyno a
elektro instalací a oprav komínových těles). ČUBP č.85/78 Sb. ČSN 38 6405,ČSN 34 3800, vyhl. č. 111/81 Sb. Kopii
revizní zprávy neprodleně předat na SBD Náchod, tech. oddělení, viz. str. 2.

Žadatel je povinen, uloží-li mu to správce objektu (SBD), zabezpečit statický výpočet, ohlášení drobných udržovacích
prací nebo žádost o stavební povolení (dle rozsahu a charakteru prováděných prací). viz. str.2.

Žadatel je povinen dodržet výše uvedené, včetně požadavků specifikovaných v 'Povolení' na str.2. Nesplní-li tuto
povinnost, bude s ním zahájeno správní řízení.

III.     Prohlášení žadatele :
Prohlašuji tímto, že v souvislosti s provedením výše uvedených stavebních úprav družstevního bytu nebudu žádat družstvo o
navýšení dalšího členského vkladu vztahujícího se k předmětnému družstevnímu bytu formou nepeněžitého vkladu a 
zároveň prohlašuji, že veškeré vynaložené náklady spojené s výše popsanou stavební úpravou si uhradím sám/sama bez 
jakékoliv účasti samosprávy či družstva, a že na SBD Náchod nebudu požadovat úhradu nákladů souvisejících s realizací 
výše uvedené stavební úpravy, pokud v budoucnu nebude dohodnuto jinak.

      

  Datum : .....................................                                           ...................................................
Podpis žadatele



Vyplňuje správce objektu !!

V Náchodě dne ...............................

Stavební bytové družstvo v Náchodě jako správce objektu

povoluje stavební úpravy v bytě

při dodržení podmínek uvedených v kap. I. , kap. II. , kap. III. a kap. IV

IV.   Požadujeme dokladovat : 

výchozí revizi elektro (termín -po ukončení prací)

revizní zprávu o stavu komínového tělesa (termín -před započetím prací)

revizní zprávu o plynovém zařízení (termín -po ukončení prací)

statický posudek (termín -před započetím prací)

ohlášení drobných udržovacích prací, vydá stavební úřad (termín -před započetím prací)

stavební povolení, vydá stavební úřad (termín -před započetím prací)

kolaudační rozhodnutí, vydá stavební úřad (termín -po ukončení prací)

Povolení vystavil : .................................................
razítko - podpis


