
Bytové družstvo Kulatý Chodovec, IČ: 26453592, se sídlem Divišovská 2305/24, 149 00 Praha 11 – Chodov 
 

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU 

s provedením úprav na vnější části budovy - satelit 

 
Člen družstva (nájemce):………………………….…………………………………., žádá družstvo (pronajímatele) o  

 
povolení úprav na vnějším plášti budovy – adresa:………………………………………..…………………….……….., 

 

byt.č.:………………………………, na svůj náklad, spočívající v instalaci satelitu  – umístění, popis: 
 

Telefon:................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

 

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

 
Přílohy: Uvedení typu výrobku, schéma umístění+velikost satelitu -antény, popis kotvení 
a vedení kabeláže dovnitř bytu. 
 

Při realizaci požadovaných úprav se žadatel zavazuje dodržovat stanovené závazné 

podmínky uvedené v Příloze č. 1 této žádosti - D O H O D A uzavřená mezi žadatelem a 
bytovým družstvem. 

 
 

V Praze dne,…………………………………  Podpis: ............................................ 

 
Telefonní kontakt:………………………………………………… 

 
 

 

 
 

 
 

Vyjádření stanoviska představenstva Bytového družstva Kulatý Chodovec: 
 

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

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

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

 

Dne:……………….., podpis:………………………….. 
  



Bytové družstvo Kulatý Chodovec, IČ: 26453592, se sídlem Divišovská 2305/24, 149 00 Praha 11 – Chodov 
 

Příloha č. 1 

D O H O D A  

uzavřená mezi žadatelem a bytovým družstvem 
 

V případě, že představenstvo družstva udělí souhlas k provedení požadovaných úprav na vnější části 
budovy, souhlasí žadatel s těmito podmínkami: 

 

1. Při provádění prací musí být dodrženy předpisy, týkající se bezpečnosti práce, technických 
zařízení a ochrany zdraví osob na pracovišti a také požární předpisy. 

2. Práce nebudou zahájeny dříve, než po souhlasném stanovisku BDKCH. 
3. Úpravy budou provedeny odbornou firmou nebo osobou, která má příslušné oprávnění (bude 

přiloženo k žádosti) k provádění takových prací. 
4. Práce budou prováděny výhradně v pracovní dny, v čase od 8.00 – 18.00 hodin. 

5. Veškerá náklady spojené s požadovanými úpravami bytu budou hrazeny v plné výši 

žadatelem. Toto povolení stavebních úprav bytu platí pouze za splnění podmínky, že nájemník 
souhlasí s tím, že pokud se odstěhuje z bytu a zároveň ukončí svůj nájemní vztah a trvalý 

pobyt v tomto bytu, nebude požadovat na BDKCH za provedené stavební úpravy žádnou 
finanční kompenzaci. Zároveň se zavazuje, že na požádání uvedete změny do původního 

stavu. 

6. Žadatel se zavazuje, že, na požádání družstva, ve vyšším zájmu, na své vlastní náklady a po 
dobu nutnou, zajistí demontáž zařízení umístěných na společné části budovy. 

7. Žadatel se zavazuje, že nebudete žádným jiným, než schváleným způsobem zasahovat do 
společných částí budovy. 

8. Udělí-li družstvo členu družstva souhlas s provedením změn či ke stavebním úpravám v bytové 
jednotce, není bytové družstvo odpovědné za vady vzniklé v důsledku provedení změn či 

stavebních úprav v bytové jednotce. 

9. Člen družstva se tímto vzdává nároku na náhrady škody případně vzniklé z důvodu 
provedených změn či stavebních úprav v bytové jednotce. 

 
V Praze dne,………………………………… 

 
 
............................................   

Podpis člena družstva 
............................................   

Podpisy představenstva Bytového družstva 
Kulatý Chodovec 

 
 


