Žádost o vydání souhlasu vlastníka
s místem podnikání fyzické osoby v bytě
v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10
Tímto žádám městskou část Praha 10 jako osobu, jíž je svěřen výkon vlastnických práv k předmětné nemovité věci, o vydání souhlasu
s umístěním místa podnikání fyzické osoby v bytě ve smyslu zákona m č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Pro možnost posouzení mé žádosti uvádím následující údaje:
ČÁST I - VYPLNÍ ŽADATEL (* nehodící se škrtněte)
Žadatel - fyzická osoba
obchodní firma, event, jméno, příjmem včetně dodatku 	 IČ	
	 	
předmět podnikání zapsaný v živnost. liště a pod	 jméno, příjmem žadatele	datum narození	 trvale bytem	PSČ	 telefonní spojem přes den :	mobil:	 adresa, na kterou má být zasílána korespondence:	
Souhlas s místem podnikání fyzické osoby v bytě je vyžadován pro byt číslo	 o velikosti.... kuchyně*/kuchyňského koutu * a	pokojů, celková plocha bytu vč. příslušenství	m2, podlaží	, č.p	, kat.úz	, ulice	 	 or.č 	, Praha 10, jehož nájemcem(ci) je (jsou) na základě nájemní smlouvy ze dne 	
příjmení, jméno	datum narození	 příjmení, jméno	datum narození	
Kromě nájemce(ů) v bytě dále bydlí:
příjmem, jméno datum narození příbuz. vztah k nájemci
1		 2		
3		
3		
Rozsah činnosti fyzické osoby v bytě nájemce:
Je specifikován v čestném prohlášení podnikatele - fyzické osoby a v čestném prohlášení nájemce bytu.ČÁST IV- VYPLNÍ NÁJEMCE

ČÁST III- VYPLNÍ ŽADATEL

ČÁST II- VYPLNÍ SPRÁVCE NEMOVITOSTI ( * nehodící se škrtněte)

Potvrzení správce nemovitosti o uváděných údajích jeho vyjádření k žádosti o vydání souhlasu s místem podnikání fyzické osoby v bytě nájemce(ů):
Na bytě vázne ke dni	dluh ve výši	Kč.
Je* - není* podána žaloba na	ze dne	 č-j	
Stanovisko k žádosti:
V Praze dne	
razítko, podpis
Za správce nemovitosti:		
Požadované přílohy pro spis a kontrolu uváděných údajů - dle osobn. stavu žadatele(ů):
Řádně vyplněný a potvrzený formulář žádosti včetně čestného prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele a všech nájemců předmětného bytu
	Listina opravňující podepisovat jménem fyzické osoby (např. živnost, list, plná moc + OP)
	Nájemní smlouva k předmětnému bytu
	Evidenční list k bytu - ne starší 3 měsíců - originál vydá správce nemovitosti
	Doklady o zřízených provozovnách
	Případné další doklady dle požadavků vlastníka (zejména v případě vydání dodatečného souhlasu v souladu se zák. č. 455/1991 Sb., koncesní listiny apod.)
Pozn. :
Příslušný referent bezplatně ověří:
	doklady pod čísly 2 (kromě OP), 3, 5 po předložení originálu a jedné kopie
	údaje uváděné v dokladech pod číslem 6 po předložení originálu

A) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE *>
Níže podepsaný žadatel tímto prohlašuje, že v bytě číslo	, velikosti.... kuchyně a	pokojů, v 	podlaží domu na adrese Praha 10, katastrální území	, č. p	, v ulici	, č. or	, který je svěřen městské části Praha 10, nebude fyzicky provozována podnikatelská činnost, ale bude zde pouze formální sídlo fyzické osoby. Jedná se tedy o tzv. kontaktní adresu.
Zároveň se žadatel podpisem tohoto prohlášení zavazuje bezodkladně nahlásit vlastníkovi veškeré podstatné změny související svýše uvedenou fyzickou osobou (tj. zejména změnu místa podnikání fyzické osoby, změnu předmětu činnosti, příp. další podstatné skutečnosti).
Dále prohlašuje, že šije vědom právních následků v případě uvedení nepravdivých údajů včetně práva Vlastníka na náhradu případně vzniklé škody.
Nájemci šije vědom, že porušení podmínek, za kterých je tento souhlas s umístěním místa podnikání v bytě vydáván, může vést k jeho zrušení/odvolání.
S ohledem na to, že právo podnikat v bytě za určených podmínek tvoří obsah nájemního vztahu, může vést jejich porušení taktéž ke skončení nájmu výpovědí s nebo i bez výpovědní doby.
Úředně ověřený podpis žadatele:
Pozn. *)
Podepisuje vždy a pouze žadatel - fyzická osoba (příp. jeho oprávněný zástupce).
B) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NÁJEMCE BYTU *>
Já, níže podepsaný nájemce bytu číslo	, velikosti .... kuchyně a 	pokojů, v 	podlaží domu na adrese Praha 10, katastrální území	č. p	, v ulici 	, č. or	, který je svěřen městské části Praha 10, tímto prohlašuji, že souhlasím s místem podnikání fyzické osoby ve výše uvedeném bytě. Prohlašuji, že nepřipustím, aby v tomto bytě byla fyzicky provozována podnikatelská činnost. Zde bude pouze formální sídlo fyzické osoby. Jedná se tedy o tzv. kontaktní adresu.
Zároveň se podpisem tohoto prohlášení zavazuji bezodkladně nahlásit vlastníkovi veškeré podstatné změny související svýše uvedenou fyzickou osobou (tj. zejména změnu místa podnikání fyzické osoby, změnu předmětu činnosti, přip. další podstatné skutečnosti, o kterých se dozvím a které mají přímou souvislost s místem podnikání fyzické osoby ve výše uvedeném bytě).
Dále prohlašuje, že šije vědom právních následků v případě uvedení nepravdivých údajů včetně práva Vlastníka na náhradu případně vzniklé škody.
Nájemci šije vědom, že porušení podmínek, za kterých je tento souhlas s umístěním místa podnikání v bytě vydáván, může vést k jeho zrušení/odvolání.
S ohledem na to, že právo podnikat v bytě za určených podmínek tvoří obsah nájemního vztahu, může vést jejich porušení taktéž ke skončení nájmu výpovědí s nebo i bez výpovědní doby.
Dojde-li ze strany fyzické osoby k porušení sjednaných podmínek pro místo podnikání fyzické osoby v předmětném bytě, zavazuje se nájemce učinit potřebná opatření, aby byl znovu obnoven původní stav.
O vzniklé situaci nájemce neprodleně informuje vlastníka nemovitosti.
Úředně ověřený podpis každého z nájemců předmětného bytu:
Pozn. ♦) a) Podepisuje vždy každý z nájemců níže specifikovaného bytu sám za sebe.
b) Je-li nájemce bytu zároveň žadatelem, potřebuje vždy čestné prohlášení A)iB).

