Žádost o sloučení bytů. str. 1

v
Zadost o sloučení bytů
v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o udělení souhlasu ke sloučení bytů v nemovitosti svěřené městské části Praha 10. Pro možnost posouzení mé(naší) žádosti uvádím(e) následující údaje a zdůvodnění:
ČÁST I — VYPLNÍ ŽADATEL ( * nehodící se škrtněte)
1) Nájemcem(i) bytu č 	, specifikovaného v příloze č. 1 této žádosti, jsou pan, paní: příjmení, jméno	datum narození	 příjmení, jméno	datum narození	 adresa, na kterou má být zasílána korespondence:	 telefon přes den 	mobil	
datum narození
	
	
	
příbuz. vztah k žadateli
	
	
	
	Kromě nájemce(ů) v bytě dále bydlí: příjmení, jméno
1	
2	
3	
4					
Výše uvedení nájemci bytu číslo	tímto žádají o sloučení svého bytu s volným bytem číslo	 	 jak je specifikován v příloze číslo 1 této žádosti.
Důvody podání žádosti o sloučení bytů :Žádost o sloučení bytů, str. 2

Úředně ověřený(é) podpis(y) žadatele(ů)
Požadované přílohy pro spis a kontrolu uváděných údajů - dle osobn. stavu žadatele(ů):
Nájemní smlouva k bytu žadatele(ů)
	Evidenční list k bytu žadatelů - ne starší 3 měsíců - originál vydá správce nemovitosti - 2x
	Doklady o provedených stavebních úpravách v bytě žadatelů (pokud byly v minulosti provedeny)
	Stručný popis zamýšlených stavebních úprav včetně hrubého odhadu vynaložených finančních nákladů - 2x
	Kopie stavebních plánů slučovaných bytů z archivu stavebního odboru - 2x
	Výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitosti určené k trvalému bydlení na území celé České republiky - originál, ne starší jednoho měsíce.
	Případné další doklady vyplývající z konkrétního posouzení žádosti.
Pozn.:
Příslušný referent bezplatně ověří:
	doklady pod čísly 1, 3 po předložení originálu a jedné kopie
	údaje uváděné v dokladech pod číslem 7 po předložení originálŽádost o sloučení bytů, str. 4


ČÁST II- VYPLNÍ REFERÁT STAVEBNĚ - TECHNICKÝ ('nehodící se škrtněte)
	bytech specifikovaných v části III. tohoto podkladu byly- nebyly provedeny stavební úpravy schválené pronajímatelem.

Případné další poznatky:	
	Praze dne 			

razítko a podpis
ČÁST III- VYPLNÍ SPRÁVCE NEMOVITOSTI (*nehodící se škrtněte)
Volný byt, užívaný původním nájemcem 	 	 jak je specifikován v příloze číslo 1 této žádosti, je volný od 	 Charakteristiku sloučeného bytu uvádí tabulka jako příloha č. 1 této žádosti.
Na bytě žadatele(ů) vázne ke dni 	 dluh ve výši 	Kč. Na žadatele je podána žaloba na výpověď z nájmu bytu ze dne	 Ostatní sdělení správce nemovitosti:
Vyjádření k technické stránce sloučení bytů :
V Praze dne :	
razítko a podpis
Za správce nemovitosti:		
Technická specifikace sloučených bytů
Ulice:	Č.p.: 	 Podlaží:	
Příloha č. 1
části bytu
SPECIFIKACE B V T U
Po úpravě vznikne
číslo bytu

užívaný byt
volný byt
společné

sloučený byt
mimo byt
nájemce

bez nájemce
mimo byt



vybavení
pl. v m2
topení
TV
SV
pl. v m2
topení
TV
SV
m2/TV/SV
pl. v m2
topení
TV
SV
m2/TV/SV
kuchyně














kuch. kout














1. pokoj














2. pokoj














3. pokoj














4. pokoj














WC














koupelna














sprch, kout














předsíň














komora














balk., lodžie














sklep














kategorie






osob v bytě






dřívější nájemce(i) voln. bytu / byt volný od



Vysvětlivky:
UT - ústřední topení
ET - etážové topení
TP - plynové topidlo
TEL - elektrické topidlo
TPP - topidlo na pevná paliva
K - plynová karma
EPO - elektrický průtokový ohřívač EB - elektrický bojler
CD - centrální dodávka teplé vody SV - A/N (ano/ne)
Dne: 	
	
razítko, podpis
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