
  Stavební bytové družstvo Severní Město
 Lodžská 568, 181 00 Praha 8 - Bohnice
  ----------------------------------------------------

				P r o h l á š e n í

		žadatele o povolení stavebních úprav a rekonstrukčních prací
				v domovním objektu SBD Severní Město

_________________________________

uživatel _________________________________

byt č. ________ patro _______
 Žadatel se zavazuje:

1. Předložit žádost odsouhlasenou VČS.
	Vypracovat na navrhované stavební úpravy - rekonstrukční práce řádnou projektovou dokumentaci a tuto nechat ověřit technickým úsekem SBD. Jedno vyhotovení dokumentace ponechat na TÚ SBD k archivaci. Vstup do bytového jádra ponechat v původních rozměrech - odnímatelná zadní stěna v celé ploše. 

SBD ověřenou projektovou dokumentaci projednat ve smyslu zákona s veřejnoprávními orgány a stavebním úřadem za účelem vydání stavebního povolení.
4. Neprovádět stavební práce před nabytím účinnosti stavebního povolení. O jejich zahájení písemně informovat TÚ SBD.
5. V průběhu provádění stavebních prací umožnit technikovi SBD kontrolu jejich provádění v souladu se stavebním povolením.
6. Přizvat TÚ SBD ke kolaudaci prací a dodávek prováděné stavebním 
	  úřadem.
7. Zajistit předání dokumentace skutečného provedení a kolaudačního výměru TÚ SBD do 14 dnů od jejich vyhotovení.
8. Nést veškeré náklady spojené s plněním bodů 2. až 6. tohoto prohlášení.
9. Dodržovat stanovy SBD a domovní řád dotčeného domovního objektu.
10. Respektovat pokyny VČS, správce objektu a SBD.
11. Zejména - nenarušovat prováděním prací dobu stanovenou k domovnímu klidu
-výtah nepřetěžovat, nepoškozovat a udržovat v čistotě
-bez samostatného písemného souhlasu VČS nepoužívat společné zdroje vody, elektrické energie a nepoužívat společné prostory domovního objektu jako zařízení staveniště
-veřejný prostor kolem domovního objektu nelze používat bez záboru veřejného statku
-provádět každodenně po skončení prací úklid používaných společných prostor a zařízení.
12. Neprodleně opravit nebo uhradit škody způsobené na společných prostorách, konstrukcích a zařízeních domovního objektu.
13. Předložit doklad o likvidaci vybouraného materiálu, doklady revize
elektro instalace, tlakové zkoušky vody a těsnosti kanalizace.

Nedodržení závazků žadatele se považuje za závažné porušení stanov SBD Severní Město a žadatel bere na vědomí, že v tomto smyslu bude proti němu SBD při nedodržení závazků postupovat.


V Praze, dne ___________	Žadatel ___________________________


Za SBD Severní Město prohlášení převzal dne ___________________________

