Stavební bytové družstvo Ocelář Kladno

blok

( vyplní SBD )

Gen. Klapálka 1614, 272 01 Kladno

Návštěvní den: pondělí 8 - 12,13-16, čtvrtek 8-12, 13-17 hodin
Tel.: 312 278 924 , 312 278 911
E-mail: vybulka@sbdocelar.cz

ŽÁDOST O SOUHLAS S PROVEDENÍM ÚPRAV ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Žadatel: ………………………………………………………….…………………… člen SBD

vlastník bytu

Bydliště: ……………………………………………………………………………….………………………………….………..
Adresa místa úprav: Kladno, ul. …………………………………… č.p. …………. č.bytu ……… patro …………
tel: …………………………………………………

e-mail: ………………….…………………………………………………

PLÁNOVANÉ ÚPRAVY:

do okénka vpravo zakřížkujte prosím příslušnou variantu:
úprava

výměna

osazeno RTN ✔
(rozdělovač topných nákladů)

osazeno TRV ✔

(termoregulační ventil)

účel úprav: …………………………………………………………………………………………………………………………….
technický popis: ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

prováděcí firma: ………………………………… termín realizace: ………………… úhrada z FO

úhrada uživatelem

Žadatel bere tímto na vědomí a zavazuje se řídit následnými pokyny:
1. veškeré práce budou prováděny v době od 8.00 do 18.00 hodin a za předpokladu dodržování platných
bezpečnostních a požárních předpisů, vyhlášek, norem a zákonů, jakož i domovního řádu.
2. žadatel nebude při provádění prací obtěžovat ostatní obyvatele domu nadměrným hlukem, nepořádkem či jiným
způsobem víc, než je nezbytně nutné a pouze po dobu nezbytně nutnou.
3. stavební suť či jakýkoliv jiný odpad vzniklý při provádění prací je zakázáno skladovat ve společných prostorách
domu ( chodby, kočárkárny, sušárny atd. ). Veškerý odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a
souvisejícími předpisy.
4. má-li při provádění prací dojít k jakémukoliv zásahu do nosných konstrukcí, je povinností žadatele zajistit a předložit
jako přílohu k této žádosti odborný statický posudek.
5. dojde-li činností žadatele ke škodě na majetku družstva nebo dalších obyvatel domu, je žadatel povinen škodu
odstranit na své náklady.
6. žadatel je povinen zajistit prostřednictvím technického úseku ( energetika SBD ) přemontáž RTN.
7. součinnost fy. TEPO nad rámec běžné údržby hradí v plném rozsahu žadatel.
8. žadatel je po skončení prací povinen zajistit odvzdušnění dotčených stoupaček ÚT. Postup je nutno konzultovat s
technickým úsekem SBD Ocelář.
Vyjádření výboru domovní samosprávy: ……………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kladno dne: ………………… podpis žadatele: ………………………………... za SBD převzal: …………………………...
Vyjádření TÚ SBD Ocelář: ……………………………………………………………………….……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr XCVIII, vložka 72 ze dne 28.11.1959
Bank.spojení: č.ú.865514/0300
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