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Žádost o vydání souhlasu se stavebními úpravami 

 
     Žádám tímto o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č.............................. 

na ul. .................................................... číslo p. ............... v Havířově -....................................... 

 

Stavební úpravy budou spočívat v – (stručný popis, specifikace, uvést místnosti, ve kterých se 

úpravy budou provádět): 

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

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

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

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

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

 (U jednoduchých a udržovacích prací postačí vyplnění žádosti s popisem zamýšlených úprav, 

u dispozičních změn přiložit půdorys s vyznačením změn. U výměny bytových jader, vyzdění 

nových příček, zásahu do nosných prvků je nutno přiložit statický posudek. V případě, že byt 

je ve společném nájmu více osob, např. manželů, musí být žádost podána všemi nájemci.) 

 

V Havířově dne: ……………………..      podpisy nájemců : …………………………………. 

 

Pro případ, že žádosti o souhlas se stavebními úpravami bude vyhověno, uzavírají 

pronajímatel a nájemce tuto dohodu: 

 

Pronajímatel:  

Statutární město Havířov, zastoupené společností:                                                                               

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov  

 

Nájemce (nájemci):     

 

Jméno: ………………………………….. Jméno: ………………………….…………. 

 

Bytem:……………………………………………………                                                                        

 

Smluvní strany se dohodly, že úpravy uvedené v žádosti o vydání souhlasu se stavebními 

úpravami budou provedeny vlastním finančním nákladem nájemce a v případě ukončení 

nájmu nájemce uvede byt do původního stavu bez poskytnutí jakékoliv finanční nebo jiné 

náhrady. V případě, že byt nebude uveden do původního stavu, nájemce souhlasí s tím, že 

tyto práce provede pronajímatel a náklady s tím spojené uhradí nájemce. Smluvní strany se 

zároveň dohodly, že v případě ukončení nájmu nemá nájemce rovněž nárok požadovat 

protihodnotu toho, o co se případně zvýšila hodnota bytu v důsledku těchto povolených 

stavebních úprav. 

 

Pronajímatel:………………………….  Nájemci:…………………………………. 
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Vyjádření právního oddělení: 

 

Nájemce má – nemá * evidován dluh ve výši: 

 

Doporučujeme – nedoporučujeme*  vydání souhlasu se stavebními úpravami. 

 

V Havířově .........................                                                          Podpis...................... 

Vyjádření agentury : 

 

Žadatel je – není*  nájemcem bytu. 

 

Kontrola bytu provedena dne :  ……………………..         Kým: ……….…………………… 

 

bez stavebních úprav / stavební úpravy započaty / stavební úpravy dokončeny *  

 

Popis stavu prací: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Lze provést: 

 

Podmínky k provedení: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Musí být uvedeno do původního stavu: 

 

Důvod záporného stanoviska: 

 

 

 

 

V Havířově ....................                                              Podpis ........................................ 

 

 

* nehodící se přeškrtnout  


