Vážená paní / vážený pane,
jednou z povinností výboru SVJ je vést pasportizaci bytových jednotek v našem domě. Pro účely nutné
aktualizace vedené pasportizace bytů Vás žádáme o sdělení následujících aktuálně platných údajů, které se
týkají Vámi vlastněného bytu :

1. Číslo bytu: ..............
2. Jméno vlastníka bytu: ............................................................
3. Kontaktní spojení na vlastníka bytu (telefon, mail): .................................................
4. Počet osob užívajících byt: .....................
5. Byt je pronajímán:
ano ne
(podtrhněte správnou odpověď)
6. V případě, že byt je pronajímán, uveďte tyto údaje:
6.1 Jméno podnájemníka / podnájemníků: ....................................................................
...................................................................................................................................
6.2 Kontaktní spojení na podnájemníka / podnájemníky (telefon, mail): .....................
...................................................................................................................................
6.3 Poštovní adresa na vlastníka bytu (v případě, že bydlí mimo náš dům): ................
..................................................................................................................................
7. Byla provedena vnitřní úprava či rekonstrukce bytu:
ano
ne
(podtrhněte správnou odpověď)
Vnitřní úprava či rekonstrukce bytu byla provedena v ................... (rok,příp.měsíc)
Při rekonstrukci bytu byla změněna jeho dispozice (členění na jednotlivé místnosti)
ano
ne
(podtrhněte správnou odpověď)
8. Vlastník bytu či jeho podnájemník v bytě vlastní psa:
ano
ne
(podtrhněte správnou odpověď)
Tento list s vyplněnými údaji vhoďte do poštovní schránky SVJ, nebo zašlete prostřednictvím České
pošty na adresu SVJ, nebo elektronickou poštou na adresu: <beranek.jaroslav@email.cz> a to
nejpozději do 10. října 2020
V případě, že dojde ke změně kteréhokoliv z výše uvedených údajů, sdělte tuto skutečnost písemně
výboru SVJ.
Sdělit výboru SVJ požadované údaje a jejich změny je povinností vlastníka bytu - člena SVJ dle platných
stanov našeho SVJ, jmenovitě ustanovení čl. XIII, odst. 2, písm. m),n),o) a dle platného Domovního řádu
SVJ, jmenovitě ustanovení čl. II, odst. 8. Tato ustanovení našich vnitřních předpisů jsou v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, jmenovitě se zákonem č. 103/2000 Sb. o vlastnictví bytů a s Nařízením vlády
č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy SVJ. Požadované údaje musí mít výbor SVJ k
dispozici též pro potřeby policie (i takový případ již v našem domě nastal), pro potřeby požární ochrany a
záchranných složek.

Datum: ...................................

Podpis vlastníka bytu: ....................................…

Za výbor SVJ: ing. Jaroslav Beránek, předseda výboru SVJ
Jana Švarcová

Ing. Jaroslav Beránek

