
Stavební bytové družstvo LIAZ, Želivského 13, 466 05  Jablonec nad Nisou 
 

ŽÁDOST O POVOLENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV  
V BYTOVÉ JEDNOTCE Č……. V OBJEKTU…………….…………  

 
JMÉNO: …………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESA (PRO DORUČENÍ ŽÁDOSTI): …………………………. …………………………………………………………… 

TELEFON:  ……………………………………………………E-MAIL: …………………………………………………… 

 

�  zasklení lodžie 

�  přestavba bytového jádra – nová konstrukce ze sádrokartonu  

� přestavba bytového jádra – nová konstrukce vyzděná z lehkých tvárnic  

� úprava bytového jádra – při zachování stávající betonové nebo zděné konstrukce 

� výměna rozvodů elektroinstalace  – celý byt  
 – v souvislosti s přestavbou nebo úpravou byt. jádra*)  

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

� výměna rozvodů teplé, studené vody a odpadů  

� výměna obkladů, dlažby v …………………………………………………………………………… 

� výměna zařizovacích předmětů (např.: WC, umyvadlo, vana,…) 

�  výměna podlahové krytiny (mimo dlažby) 
 
  v ………………………………………   za …………………………… 

  v ………………………………………   za …………………………… 

� výměna kuchyňské linky  

� výměna sporáku 

� stávající způsob vaření plynem – el.energií *)  zůstane zachován 

� stávající způsob vaření plynem – el.energií *)  bude změněn na  ………………………… 

� stávající způsob vaření kombinovaným sporákem zůstane zachován 

� stávající způsob vaření kombinovaným sporákem bude změněn na …………………………. 
 
V případě výměny plynového sporáku za sporák elektrický nebo se sklokeramickou deskou nutný 

posudek elektroinstalace bytu (není nutné u kombinovaného sporáku) 
 

� zvýšení instalovaného příkonu elektrické energie (nutný posudek elektroinstalace bytu) z důvodu: 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 

� výměna vstupních dveří do bytu  

� výměna oken     

V souvislosti s výměnou oken bude provedeno vyzdění lodžiové stěny  ANO  -   NE *)  
 
         *) nehodící se škrtněte 



 

�  umístění satelitní antény (specifikovat umístění) 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 

 
�  umístění zařízení pro příjem internetu (specifikovat umístění) 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
�  výměna radiátorů (specifikovat místnost) 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 

�  vybourání konstrukce – specifikace konstrukce na jednoduchém náčrtu (v případě nosné konstrukce 
nutné statické posouzení!)  

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

�  vytvoření otvoru do nosné konstrukce (nutné statické posouzení!) 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 

� jiné úpravy 
 

………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
V JABLONCI NAD NISOU DNE …………………………….      PODPIS ……………………………………. 

 
 
 
 

Vydání povolení k provedení stavebních úprav v bytové jednotce podléhá úhradě poplatku 100,- Kč + DPH, 
dle bodu č. 5 Sazebníku úhrad u SBD LIAZ, platného od 1. 7. 2004, který byl schválen Výročním 
shromážděním delegátů dne 24. 6. 2004. 
            


