Název SV, sídlo, IČ

Variabilní symbol: …………………………..

Oznámení podle odst. 1 a 2 §1177 zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ)
Dle §1177 odst. (1)
“Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě
domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho
měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny
údajů uvedených v oznámení.“
Dle §1177 odst. (2)
“Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob,
které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom
kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě – v takovém případě
oznámí i jméno adresu této osoby.“

Pan/paní …………………………………………………………………………………………....,
vlastník bytové jednotky číslo ……………….. v Brně na ulici ……………………………………
Počet osob v uvedeném bytě: ………………..
Změna v počtu osob má vliv na stanovení zálohových plateb na služby, poskytované s užíváním bytu. Výši
zálohových plateb si vlastník musí dohodnout s výborem SV. Výbor společenství vlastníků předá požadavek na
změnu předpisu záloh na oddělení plánu, rozborů a předpisu, které změnu provede následující měsíc po doručení.
Kontakt: holeckova@druzba-sbd.cz, silberska@druzba-sbd.cz, tel. 541615239

Adresa skutečného pobytu: ………………………………………………………………...………..
telefon: ………………………………..……..
e-mail: …………………………………….…
Jméno a adresa osoby (přenechal-li vlastník byt k užívání jiné osobě):
………………………………………………………………………………………………………..
V Brně dne: …...................................

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

podpis vlastníka

V Brně dne: …...................................

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

potvrzení SV a podpisy výboru SV

Vámi uvedené osobní údaje budou užity pouze k vystavení nájemní smlouvy k bytu (garáži), který budete mít v nájmu, a
nebudou poskytnuty jinému subjektu. Výjimkou jsou případy, kdy tuto povinnost nám ukládá právní řád (občanský
zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o vlastnictví bytů, katastrální zákon, občanský soudní řád, trestní řád,
exekuční řád, daňové předpisy), dědické řízení apod.
SV

