Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor bytového a ostatního hospodářství

Žádost

ŽÁDOST O VÝMĚNU BYTOVÉHO JÁDRA
ČÁST A – vyplňuje nájemce / společní nájemci bytu
Příjmení, jméno, titul
nájemce / společných nájemců
Číslo bytu
Adresa domu +
č. popisné domu / č. orientační
Část obce
Tel. kontakt na nájemce
Email nájemce

OBSAH ŽÁDOSTI
Žádám/žádáme pronajímatele o výměnu bytového jádra ve výše uvedeném bytě, který mám v nájmu/máme
ve společném nájmu, za bytové jádro sádrokartonové.
Prohlašuji/prohlašujeme, že
 jsem si vědom/jsme si vědomi, že stavební úpravy nelze provádět za bydlení,
 jsem připraven/jsme připraveni respektovat podmínky stanovené v pronajímatelem vydaných pravidlech,
kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém
bytě, se kterými jsem seznámen/jsme seznámeni,
 jsem pronajímatelem informován/jsme pronajímatelem informováni, že provedení výměny bytového
jádra je podmíněno uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, kterým budou dohodnuty podmínky realizace
výměny bytového jádra a dohodnuta změna výše měsíční sazby nájemného za započtenou plochu bytu
(bez vybavení) podle výpočtu stanoveného v pravidlech pronajímatele,
 o výměnu bytového jádra mám zájem/máme zájem i v případě zvýšení měsíční sazby nájemného
za započtenou plochu bytu po dokončení stavebních prací, a to ve výši stanovené podle pravidel.
 že k datu podpisu této žádosti nemám vůči úřadu dluh po splatnosti, související s pronajatým bytem,
pronajatý byt řádně užívám/užíváme, dobré mravy v domě neporušuji/neporušujeme

 že po dobu trvání stavebních úprav bytu si sám zajistím/sami zajistíme náhradní bydlení
*ANO - *NE
Žádám/žádáme pronajímatele o pomoc se zajištěním náhradního bydlení po dobu výměny bytového jádra
v bytě
*ANO - *NE
Poznámka: *zakroužkováním prosím označte Vámi zvolenou možnost

Datum:
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
www.ovajih.cz
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Podpis žádajícího nájemce / společných nájemců
IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451
Číslo účtu 1520761/0100

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor bytového a ostatního hospodářství

Žádost

Část B – vyplňuje zástupce pronajímatele
VYJÁDŘENÍ TECHNIKA OBH ke stavu bytového jádra (BJ), zařizovacích předmětů (ZP)

Datum provedení kontroly bytu
Výměnu BJ

DOPORUČUJI - NEDOPORUČUJI

Výměnu ZP

DOPORUČUJI - NEDOPORUČUJI

V souvislosti s navrhovanou výměnou bytového jádra doporučuji výměnu ZP (vypište jakých)

Datum:

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
www.ovajih.cz
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Podpis technika OBH:

IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451
Číslo účtu 1520761/0100

