
 

 

 

   DRUŽBA, stavební bytové družstvo 

    Kapucínské nám. 100/6   

 602 00   Brno 

 

 

Ohlášení stavebních úprav  

 

 

Stavebník – jméno a příjmení…………………………………………………………………... 

Telefon……………………………………….............................................................................. 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………. 

Místo stavby: ulice, č.p./č.o.: …………………………………….............., byt č. ……………. 

 

Druh stavby (stručný popis): 

Stavební úpravy bytového jádra – 

a
*)

  při zachování jeho stávajícího dispozičního uspořádání a při zachování stávající polohy 

instalační šachty byt. jádra; se zachováním stávajícího uspořádání kuchyňské linky – poloha 

sporáku nebude vzhledem k poloze instalační šachty bytového jádra měněna 

b
*)

 při novém dispozičním uspořádání koupelny, WC a kuchyně a při zachování stávající 

polohy instalační šachty byt. jádra; kuchyňská linka bude přizpůsobena novému dispozičnímu 

uspořádání vč. nové polohy plynového sporáku 

 

Způsob provedení stavby: 
*)

 Dodavatelsky – dodavatelem bude odborná firma oprávněná k provádění stavebních nebo 

    montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů 
*)

 Svépomocí – odborné vedení stavby zajistí: 

 Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………. 

 Bydliště: ………………………………………………………………………………... 

 Telefon: ………………………………………………………………………………… 

Přílohy: 

- 2x projektová dokumentace stavební ověřená autorizačním razítkem projektanta 

- *)
 2x statické posouzení ověřené autorizačním razítkem statika - v případě, že bytové jádro 

bude vyzděno nebo se nachází v patře nebo je proveden jakýkoliv zásah do nosného 

stěnového panelu (statické posouzení není potřeba v případě jádra ze sádrokartonu) 

- *)
 2x jednoduchý projekt plynofikace – v případě, že bude proveden zásah do vnitřního 

rozvodu plynu 

- *) 
souhlas předsedy samosprávy / předsedy SV / správce domu 

- *)
 kopie výpisu z OR nebo ŽL prováděcí firmy 

- *)
 prohlášení stavebního dozoru 

- poplatek 1815,00 Kč vč. 21% DPH Pokladní hodiny: Pondělí 9:00-11:00   13:30-16:00 

            Středa  9:00-11:30   13:30-16:30 

 

 

V Brně dne ……………….. 

        …………………………………… 

Poznámka: 
*) 

zatrhnout dle skutečnosti    podpis žadatele 

 
POUČENÍ: Vyplněním dotazníku uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem zajišťování správy nemovitostí v souladu 

s Nájemní smlouvou nebo Smlouvou o zajištění správy nemovitosti. Údaje budou zpracovány v listinné a elektronické podobě. 
Po ukončení smluvního vztahu budou osobní údaje uloženy na dobu nezbytně nutnou. 

Máte právo kdykoliv zrušit udělený souhlas se zpracováním osobních údajů písemným odvoláním. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno 

zpracování osobních údajů před jeho zrušením. Dále máte právo na výmaz, opravu, omezení zpracování či přenositelnost osobních údajů.  


