DOTAZNÍK

Datum aktualizace

AKTUALIZACE OBSAZENOSTI BYTU V PRAZE.…

ULICE………..………………….…………čp/čor……...…/……....BYT č……...
V případě změny počtu osob (přistěhování, odstěhování, úmrtí, narození) je nutné aktualizovat
obsazenost bytů z důvodu správného rozpočítání společných služeb na jednotlivé byty. Proto Vás
žádám o poskytnutí následujících údajů a uvedení data, kdy ke změně došlo:
Datum aktualizace – viz vpravo nahoře – na celé měsíce (první či poslední den v měsíci).
Uvádějte, prosím, pouze nový stav po změně a nahlášené osoby, které v bytě budou skutečně žít
bez ohledu na trvalé či přechodné bydliště uváděné v dokladech.
U nájemců či vlastníků bytů je důležité označit (zakroužkovat), zda v bytě bydlí kvůli zjištění
počtu osob žijících v bytě. Nájemci či majitelé bytů nejsou členy domácnosti. V případě nebydlících
nájemců se u nahlášených osob jedná o podnájemníky, nikoli členy domácnosti, je nutné uzavřít
podnájemní smlouvu a splnit podmínky pro podnájem bytu (dle občanského zákoníku a stanov).
Údaje o rodných číslech jsou nepovinná, pouze pro případ prokazatelného určení osob při výplatě přeplatků.
Telefonní čísla
Rodné číslo popř.
Příjmení
Jméno
Titul
datum narození
(včetně mobilu)
v bytě

VLASTNÍK/CI bytu nebo NÁJEMCE/I (u manželů v případě družstva vždy oba
manželé, u SVJ dle uspořádání společného jmění manželů – SJM)

bydlí
ano ne
ano ne
ano ne

Člen domácnosti / podnájemník
/nájemník
(neplatící škrtnout)

vztah: příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo
obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní

Zákon č. 67/2013 Sb., o službách, ve znění pozdějších předpisů:
Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob
rozhodných pro rozúčtování.

Po vyplnění prosím obratem předat družstvu či SVJ a/nebo zaslat na adresu:
RNDr. Richard Přibyl, Machovcova 645/6, 147 00 Praha 4.
Případné dotazy zodpovím osobně nebo telefonicky v kanceláři správy na adrese:
Novodvorská 994, Praha 4
telefon 241494337
email
rpribyl@iol.cz
Poskytnutí údajů (kromě jména a příjmení) v tomto dotazníku není povinné a jejich
poskytnutím dává subjekt souhlas s dalším zpracováním v souvislosti s evidencí obsazenosti
bytu a seznamu členů či společníků právnické osoby.

DATUM A PODPIS:
V případě potřeby u nájemců potvrzení a souhlas družstva/SRO:

Příslušné formuláře lze nalézt zde: http://www.spravanemovitosti-pribyl.cz/formulare

