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Žádost  
o prodloužení souhlasu s podnájmem bytu nebo jeho části 

                           
  (příjmení, jméno, titul) vyplní se zleva hůlkovým písmem do okének tabulek, mezi slovy se ponechá volné okénko 

                           
  (příjmení, jméno, titul) *)  

    nájemce / společní nájemci / (dále jen „žadatel“) družstevního bytu 

       
 (evidenční číslo) 

    v domě na adrese 

                           
  (obec, PSČ) 

                           
  (ulice, číslo popisné) 

 

    kontakt na nájemce telefon č.    

         
 

žádá vlastníka a pronajímatele výše uvedeného družstevního bytu (dále jen „byt“) 

Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí (dále jen „SBD“) se sídlem v Ústí nad Orlicí, 

Letohradská 1359, PSČ 562 06 ve smyslu ustanovení § 2275 a následujících zákona  

č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a čl. 23 stanov SBD o prodloužení již uděleného 

souhlasu s možností dát byt, nebo jeho část, do podnájmu níže uvedené osobě po 

skončení sjednané doby podnájmu (dále jen „prodloužení souhlasu s podnájmem 

bytu“).   
       

    (příjmení a jméno podnájemce) 

                           
  

Konec sjednané doby podnájmu    
                                                                     (dd,mm,rrrr) 
  

Začátek prodloužení od     
                                                                     (dd,mm,rrrr) 

Ukončení prodloužení do 

            (dd,mm,rrrr) 
 

V …………………  dne ……………          ______________  _____________  

                        podpis žadatele        podpis žadatele
*)

 
*) vyplní se v případě, když se jedná o společné nájemce bytu 

 

Podpis žadatele ověřil dne …………………          __________________________ 

                                                                                       razítko a podpis pracovníka EPO 

  -   -     

  -   -     

  -   -     
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Náklad SBD spojený s vydáním souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu žadateli  

a evidováním podnájmu tohoto bytu dle platného ceníku za služby poskytované 

správcem domů a bytů ve správě Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí 

schváleného představenstvem družstva činí  ………………….. Kč**)             

Náklad byl zaplacen na účet 1219151/0300 dne ……………… 

Identifikace platby  …………………………………………….. 

 
**

) uhrazený náklad spojený s vydáním souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu žadateli a evidováním tohoto podnájmu 

je na uzavření smlouvy o podnájmu s jiným podnájemcem, než tím, který je v žádosti uveden, nepřevoditelný a při 

ukončení podnájmu před uplynutím uvedené sjednané doby podnájmu je nevratný. 

 

Vyjádření předsedy představenstva k žádosti žadatele 

 

členské číslo _________ 

o souhlas s podnájmem družstevního bytu evidenční číslo 

       

nebo části tohoto bytu. 
  

Souhlas s podnájmem družstevního bytu výše uvedeného evidenčního čísla, nebo části 

tohoto bytu, ve smyslu ustanovení § 2275 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 

(Občanský zákoník) a čl. 23 stanov SBD v žádosti uvedené osobě na v žádosti 

uvedenou dobu podnájmu  

     uděluji***)    neuděluji***)  

 

Číslo rozhodnutí   ………………………………. 

Ze dne ……………………          

                  

                                        ________________________              místo pro razítko SBD  
                                                  podpis předsedy představenstva 

  

 

_____________________________________________________________________ 

Zdůvodnění v případě neudělení požadovaného souhlasu s prodloužením podnájmu: 
 

 

 

 

 

 

 

***
) nehodící se škrtněte 

 


