Město Klatovy + Stavební a nájemní družstvo 60 b.j. Klatovy spoluvlastníci nemovitosti Plánická ul.
čp. 793 – 795/IV. v Klatovech
zastoupeni
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II., Klatovy
Žádost o udělení souhlasu s podnájmem bytu (garážového stání)
v souladu s § 2275 a násl. Obč.Z v platném znění

Vyplní nájemce bytu – (garážového stání):
Jméno a příjmení:

Nájemce bytu č.

, adresa bytu (garážového stání) ozn. č.

Trvalé bydliště uvedené v OP:
Bydliště aktuální :
Telefonické spojení:
Mail:
Důvod neužívání bytu (garážového stání):

Podpis nájemce bytu (garážového stání):
Datum:

Vyplní podnájemce bytu (garážového stání):
Jméno, příjmení a datum
narození:
Trvalé bydliště uvedené v OP:

Telefonické spojení:
Mail:
Důvod žádosti o podnájem:

Osoby, které budou společně s podnájemcem byt užívat, vztah k podnájemci, datum narození:

1)
2)
3)
4)

Prohlášení:
Prohlašuji tímto na svou čest, že nejsem dlužníkem vůči městu Klatovy ani vůči Správě nemovitostí
Klatovy s.r.o., Dobrovského 148II., Klatovy.

Podpis podnájemce bytu (garážového stání):
Datum:
+ nehodící škrtněte
Informace:
- v případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho
část pouze na základě vydaného Usnesení RM, po předchozím projednání představenstvem a
bytovou komisí
- žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu
- dá-li nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě bez předchozího souhlasu, hrubě tím
porušuje nájemní smlouvu
- podnájem končí společně s nájmem, končí-li nájem, sdělí to nájemce podnájemci
- po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem
- nájemce bytu odpovídá za to, jak je ze strany podnájemce byt užíván
- týká se i garážových stání
GDPR:
Zabezpečení ochrany osobních údajů se řídí „Vnitropodnikovou směrnicí pro práci s osobními
údaji „ ze dne 23.5.2018, která nabyla platnosti dnem vydání s účinností od 25.5.2018.
Dne

beru na vědomí výše uvedené informace:

Nájemce:

Podnájemce:

Znění tiskopisu schváleno na společném jednání představenstva a kontrolní komise družstva dne
6.11.2018.

