
 

 

  Stavební bytové družstvo Haví řov   

 Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá,  735 64  Havířov 

 
                    

ŽÁDOST 
O POVOLENÍ PŘENECHÁNÍ DRUŽSTEVNÍ JEDNOTKY DO PODNÁJMU 

 
1) Člen – nájemce: 
 
Příjmení, jméno, titul:   ......................................................................................................................... 
 
Datum narození:  ………………………………….    Kontakt: …………………………………….. 
 
Korespondenční adresa: ……………………………………………………………………………… 
 
2) Společný člen: 
 
Příjmení, jméno, titul:   ......................................................................................................................... 
 
Datum narození:  ………………………………….   Kontakt: ………………………………………  
 
 
Žádám/e tímto představenstvo družstva Stavebního bytového družstva Havířov, dle Čl. 33 platných stanov 
družstva o povolení k přenechání družstevní jednotky: 
 
č. ……………………….    o velikosti: ……………………………… …………… 
 
v domě na adrese: ………………………………………………………………………………………… 
        

do podnájmu 
pro celkem ………….. osob, a to: 
 
1. …………………………………………………..,, nar. dne …………………………………………, 

2. …………………………………………………..,, nar. dne …………………………………………, 

3. …………………………………………………..,, nar. dne …………………………………………, 

4. …………………………………………………..,, nar. dne …………………………………………, 

5. …………………………………………………..,, nar. dne …………………………………………, 

kteří jsou ve vztahu k členu-nájemci (zaškrtněte jednu z variant):          □  rodina               □  cizí osoba 
 

doposud bytem: ………………………………………………………………………………………….. 

kontakt na podnájemce: ………………………………………………………………………………….. 

 
Svoji žádost zdůvodňuji takto: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Beru na vědomí, že shora uvedené osobní údaje zpracovává SBD Havířov na základě oprávněného zájmu a na základě 
a pro účely plnění zákonných povinností, které se na zpracovatele vztahují 
 
V Havířově dne ……………………………….                                 ………………………………………… 
                                         podpis člena/spolučlena 

 



 

 

 

  Stavební bytové družstvo Haví řov  

 Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64  Havířov 

                   
 

DOPORUČENÍ 
VÝBORU SAMOSPRÁVY  

K ŽÁDOSTI O POVOLENÍ P ŘENECHÁNÍ DRUŽSTEVNÍ JEDNOTKY DO PODNÁJMU 
(dle Čl. 71 písm. n) Stanov Stavebního bytového družstva Havířov) 

 
 
Výbor členské samosprávy bloku …………… podává stanovisko k žádosti o povolení přenechání 
družstevní jednotky č. …………. v domě na adrese …………………………………………………………….. 
do podnájmu člena: 
 
1) Člen – nájemce: 

 
Příjmení, jméno, titul:   ......................................................................................................................... 
 
 

2) Společný člen: 
 
Příjmení, jméno, titul:   ......................................................................................................................... 
 

pro celkem ………….. osob, a to: 
 
1. …………………………………………………..,, nar. dne …………………………………………, 

2. …………………………………………………..,, nar. dne …………………………………………, 

3. …………………………………………………..,, nar. dne …………………………………………, 

4. …………………………………………………..,, nar. dne …………………………………………, 

5. …………………………………………………..,, nar. dne …………………………………………, 

doposud bytem: ………………………………………………………………………………………….. 

kontakt na podnájemce: ………………………………………………………………………………….. 

na dobu od ………………………..   do ………………………. 

 
takto: 
 
Podnájemci v bytě (zaškrtněte jednu z variant):       □  zatím nebydlí           □  bydlí od……………. 
a) doporučuje  

b) nedoporučuje – důvody:  …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
V Havířově dne …………………                               ………………………………………………….. 
                                            podpisy členů výboru členské samosprávy 
                                  *(nejméně 2 členů)  

 


