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•

Stavební úpravy v bytech a nebytových prostorách

Příloha č.1 – Žádost o povolení stavebních úprav
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1. Úvodní ustanovení
a) V souvislosti se stárnutím objekt družstva a zvyšujícími se nároky na vybavenost byt vzr stá
poteba r zných úprav, rekonstrukcí a modernizací jak byt , tak i nebytových prostor . len družstva –
nájemce má však pouze právo a také povinnost provádt bžnou údržbu, aby byt nebo nebytový prostor
byl v zp sobilý k ádnému užívání /stanovy l.13, písm.e/.
b) len družstva – nájemce však nemá právo bez souhlasu pedstavenstva provádt stavební úpravy
ani jinou podstatnou zmnu v byt, a to ani na sv j náklad /stanovy l.48./.
2. Stavební úpravy
Za stavební úpravy a podstatné zmny jsou považovány:
1. opravy a výmny elektrických, vodoinstalaních, kanalizaních, plynových a topných rozvod (vetn
topných tles, STA, domácích telefon , telefonních rozvod )
2. plynofikace objekt
3. rekonstrukce bytových jader
4. výmny stávajících podlahových krytin (plovoucí podlahy, dlažby, …)
5. rekonstrukce stešních pláš , vetn zateplování
6. opravy fasád vetn zmn barvy fasády, zateplení,
7. výmny oken, vstupních dveí apod.
8. zasklívání balkon ,
9. zmny dispoziního uspoádání v bytech i nebytových prostorech,
10. rekonstrukce výtah ,
11. pístavby a nástavby objekt ,
12. zmny zp sobu užívání bytových i nebytových prostor .
3. Povinnosti členů družstva
a) len družstva – nájemce má povinnost oznámit každou výše uvedenou zmnu stavebnímu
bytovému družstvu prostednictvím kanceláe družstva.
b) V pípadech, kdy dochází k dispoziním zmnám byt a nebytových prostor, zásah m do
elektroinstalace, plynových rozvod , je len družstva povinen pedložit dokumentaci zpracovanou
oprávnnou osobou – projektantem.
c) Pokud úprava v byt i nebytovém prostoru pináší sebou zvýšenou hlunost, pípadn ásten
omezuje ostatní nájemníky je žadatel o povolení úprav povinen seznámit s touto skuteností pedsedu
samosprávy a prostednictvím nástnky i jiným vhodným zp sobem provést oznámení vzniklého stavu
spolubydlícím.

4. Povolení úprav
a) len družstva – nájemce m že požadované úpravy provádt pouze v pípad souhlasu
pedstavenstva družstva. Žádost o povolení veškerých stavebních úprav pekládá len družstva
pedstavenstvu na tiskopise Žádost o povolení stavebních úprav, který je pílohou této smrnice.
b) Povolení stavebních úprav je v pravomoci pedstavenstva družstva. Pedstavenstvo rovnž
rozhodne, kdy je nutné požádat stavební úad o stavební povolení. V tomto pípad je len družstva
povinen vykat se zahájením stavebních úprav do doby, kdy stavební povolení nabude právní moci .
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5. Realizace
a) Družstvo má právo provádt prostednictvím svých orgán kontrolu provádní povolených
stavebních úprav.
b) Po dokonení povolených úprav oznámí žadatel tuto skutenost v kancelái družstva. Souasn
žadatel pedloží revizní zprávy, protokoly o tlakových zkouškách, atesty použitých materiál , apod. – dle
požadavk pedstavenstva specifikovaných ve schválené žádosti.
c) V pípad odchylek od povolených úprav je žadatel povinen vas tyto zmny projednat v kancelái
družstva.
d) Veškeré takto povolené úpravy hradí len družstva – nájemce z vlastních prostedk .
e) len družstva provádjící stavební úpravy je povinen je provádt takovým zp sobem, aby byl
minimáln omezen výkon práv ostatních len družstva.
6. Závěrečná ustanovení
a) Nedodržení výše uvedených zásad m že být považováno za závažné porušení lenských
povinností.
b) Pi nesplnní povinností žadatel , pípadn nesplnní podmínek a požadavk stanovených pro
povolení úprav je pedstavenstvo oprávnno vyútovat sankní poplatky dle platného sazebníku.
c) Tyto zásady se pimen vztahují i na leny družstva – vlastníky /l.15, písm.d) stanov/.

Tato směrnice byla schválena představenst vem a vstoupila v platnost dne 14.4.2009

Tato směrnice byla přijata shromážděním delegátů dne 21.5.2009

Roman Suchomel v.r.
.........................…………….
p  edseda p  edstavenstva
SBD Letohrad

P etr Grego r v. r.
....................................……..........
místop  edseda p  edstavenstva
SBD Letohrad
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Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárník 791, Letohrad 561 51

Stavební úpravy v bytech a nebytových prostorách – Příloha č.1
P7edstavenstvo
SBD Letohrad
Požárník 791
561 51 Letohrad

Jméno a adresa žadatele: …………………………………………………………………………………
Věc :

Žádost o povolení stavebních úprav

Žadatel prohlašuje, že veškeré požadované stavební úpravy provede na vlastní náklady a zároveň
dodrží ustanovení směrnice Stavební úpravy v bytech a nebytových prostorách.
           

Žadatel
je povinen dle této směrnice bodu 5b
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Žadatel dále svým podpisem pod touto žádostí prohlašuje, že splní veškeré podmínky pro úpravy
stanovené představenstvem a že při předložení žádosti uhradí poplatek dle platného sazebníku úhrad
za poskytované služby.

V ....................................
Dne: ...............................

.....................................................
podpis žadatele

Žádost
převzata k vyřízení dne: .........................
&
'() *+, ) -./0'+1/2 3456

Poplatek
SBD uhrazen dne: ................................
&
'() *+, ) -./0'+1/2 3456

Tel. 465 620 310
Email: sbd.seidlova@centrum.cz

sbd.nastoupilova@centrum.cz
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Roman Suchomel v.r.
.........................…………….
p  edseda p  edstavenstva
SBD Letohrad

P etr Grego r v. r.
....................................……..........
místop  edseda p  edstavenstva
SBD Letohrad
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