Souhrnná informace pro uživatele bytů v družstevním vlastnictví a pro majitele bytů v OV:
SBD jako vlastník nebo správce objektu, ve kterém se nachází byt, který je předmětem žádosti o
povolení stavebních úprav eventuálně oznámení plánovaných stavebních úprav v případě bytů v OV
sděluje, že zásahy do nosných částí bytového domu nepovoluje eventuálně s nimi nesouhlasí.
Pro upřesnění žadatelům uvádíme, že případný zásah do nosné konstrukce bytu, domu (společná část
domu) podléhá žádosti o stavební povolení adresované na příslušný stavební úřad se všemi náležitostmi
z toho plynoucí.
Informace ke stavební úpravě/přestavbě bytového jádra nebo jiných stavebních úprav
v družstevním bytě.
Příslušnému technikovi bytového hospodářství SBD Č. Budějovice je třeba předložit:
1. Žádost, ve které bude uvedeno:
Jméno žadatele a uživatele bytu č….., ulice a čp. domu, ve kterém se byt nachází,
popis prací, které v daném bytě budou probíhat,
přibližný konec realizace díla,
potvrzení žádosti předsedou samosprávy,
veškeré práce budou provedeny na náklady žadatele.
2. Součástí žádosti o stavební úpravě/přestavbě je výkresová dokumentace tzn. jednoduchý výkres
původního stavu bytu + nový stav bytu.
3. Statický výpočet od autorizovaného statika.
4. Doklad o uhrazení správního poplatku (viz ceník poskytovaných služeb).
Tyto náležitosti je nutné předat technikovi SBD Č. Budějovice vždy nejpozději poslední pracovní den
před zasedáním TK SBD Č. Budějovice. Žádost předjedná technická komise a po projednání
představenstvem SBD Č. Budějovice bude žadatel písemně vyrozuměn se stanoviskem družstva.
Představenstvo SBD Č. Budějovice zasedá vždy 1x měsíčně!! Termín konání TK SBD Č. Budějovice
sdělí každému žadateli technik bytového hospodářství.

Informace ke stavební úpravě/přestavbě bytového jádra nebo jiných stavebních úprav
v bytě v osobním vlastnictví.
Vzhledem k povinnosti předem oznámit správci domu stavební úpravy bytu, je třeba příslušenému
technikovi bytového hospodářství SBD Č. Budějovice předložit:
1. Žádost, ve které bude uvedeno:
jméno žadatele a uživatele bytové jednotky a ulice domu, ve kterém se byt nachází,
popis prací, které v daném bytě budou probíhat,
přibližný konec realizace díla,
potvrzení žádosti předsedou samosprávy,
veškeré práce budou provedeny na náklady žadatele.
2. Součástí žádosti o stavební úpravě/přestavbě je výkresová dokumentace tzn. jednoduchý výkres
původního stavu bytu + nový stav bytu.
3. Statický výpočet od autorizovaného statika.

Správce objektu má dle novely OZ právo provést následnou kontrolu stavebních prací v bytě
oznamovatele, z tohoto důvodu požaduje správce objektu dodat shora uvedené podklady. Tyto podklady
je nutné předat technikovi SBD Č. Budějovice vždy nejpozději poslední pracovní den před zasedáním
TK SBD Č. Budějovice. TK vezme na vědomí oznámení stavebních úprav v bytu a následující den
představenstvo SBD Č. Budějovice stvrdí svým usnesením toto oznámení. Termín konání TK SBD
Č. Budějovice sdělí každému žadateli technik bytového hospodářství. Příslušný technik SBD
Č. Budějovice následně provede na základě písemné výzvy, kontrolu provedení stavebních prací v bytu
a ověří, že stavební úpravy neohrožují, nepoškozují či nemění společné části domu.

