
Stavební bytové družstvo LIAZ, Želivského 13, 466 05 Jablonec n.N. 
Zapsáno v Obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd.Dr.XXVI/152, IČ 00042226 

                 

 

EVIDENČNÍ LIST 
vlastníka bytu 

 
 

Objekt č. ........................   Adresa ................................................................................................................................. 
 
Byt č. ...................   Velikost ...................   Podlaží ................... 
 
1. Údaje původního vlastníka 

(vyplní dosavadní vlastník bytu - převodce) 
 

Jméno ................................................................................................................  Evidenční číslo  .......................... 
 
Adresa dle OP ....................................................................................................  RČ .............................................   

 
Manžel/ka / spoluvlastník 
 
Jméno .................................................................................................................  RČ ............................................. 

 
Jméno .................................................................................................................  RČ ............................................. 

 
Jméno .................................................................................................................  RČ ............................................. 

 
 
2. Vyjádření ekonomického úseku (dveře č. 406 a 409) k datu ............................... 

 
Současná výše měsíčního předpisu úhrad     ................................................... 
 

      přeplatek             nedoplatek 
 
Měsíční úhrady (nájemné a služby)  ...................................................          ............................................. 
 
Ostatní pohledávky    ...................................................          ............................................. 
  

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

Odpady ....................................................................................................................................................................    
        
Úvěry splácené v měsíčním předpisu úhrad    .................................................          ............................................. 
(původní výše) 

 
Zpracoval (datum, podpis) ....................................................................................................................................... 

 
3. Vyjádření právního oddělení (dveře č. 403) 
 

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

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

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

Zpracoval (datum, podpis) ....................................................................................................................................... 
 
4. Vyjádření odd. členské a bytové evidence  

 
Dosavadní vlastník bude platit měsíční úhrady  do .................................. 
 
Nový vlastník bude platit měsíční úhrady  od .................................. 

 
 
 
 
 



5. Žádost o provedení pomocného technického rozdělení vyúčtování služeb 
 

Žádáme/nežádáme o provedení pomocného technického rozdělení služeb.  
V případě, že bude toto provedení požadováno, vyúčtování služeb za rok ................ bude vystaveno na nového 
vlastníka-nabyvatele. Pro možnost vypořádání převodce a nabyvatele bude provedeno pomocné technické 
rozdělení vyúčtování služeb. Toto bude společně s vyúčtováním služeb za rok ................ předáno nabyvateli 
v zákonné lhůtě do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Finanční vypořádání přeplatku i nedoplatku za 
celé zúčtovací období bude provedeno s nabyvatelem.  Vypořádání s převodcem zajišťuje nabyvatel. 
 
Pomocné technické rozdělení vyúčtování služeb bude provedeno na základě předaného Protokolu o provedení 
mimořádného odečtu. Nejzazší termín předání Protokolu je 31. 12. příslušného zúčtovacího období. V případě, 
že Protokol nebude do tohoto data předán, pomocné technické rozdělení služeb nebude provedeno. 
 
Zpracování pomocného technického rozdělení vyúčtování služeb je zpoplatněno dle platných sazebníků 
částkou 370,- Kč + DPH. Tento náklad bude vyúčtován ve vyúčtování služeb za příslušný rok nabyvateli. 
 

Souhlas s body 2. - 5. 
 
Podpis                     ..................................................................          ............................................................ 
                                                                     převodce                                                         nabyvatel 
 
 

ÚDAJE NOVÉHO VLASTNÍKA (NABYVATELE) 
 
 

                          evidenční číslo                                          vlastnictví od 
vyplní nabyvatel (hůlkovým písmem) 

 
Jméno a příjmení, titul ..................................................................................... Rodné číslo ......................................... 
 
Rodné příjmení ................................................................................................ Stav .................................................... 
 
Místo narození ................................................................................................. Občanství ........................................... 
 
Adresa bydliště - dle OP ............................................................................................................................................... 
 
E-mail ............................................................................................................   Telefon  ............................................... 
 
 
Manžel/ka / spoluvlastník 
 
Jméno a příjmení, titul ...................................................................................................................................................  
 
Rodné příjmení ................................................................................................ Rodné číslo .........................................  
 
Datum sňatku .................................................................................................. Občanství ............................................  
 
Adresa bydliště - dle OP ............................................................................................................................................... 
 
E-mail ............................................................................................................   Telefon  ............................................... 
 
S uživatelem a jeho manželem/manželkou nebo spoluvlastníkem budou byt dále užívat: 
Jméno a příjmení                                   Rodné číslo      Vztah k nabyvateli 
 
..........................................................................         .........................................        ............................................... 
    
..........................................................................         .........................................        ............................................... 
 
..........................................................................         .........................................        ............................................... 
 
Prohlašuji, že: 
- jsem uvedl/a v evidenčním listě pravdivé údaje 
- budu oznamovat neprodleně SBD LIAZ všechny změny v údajích uvedených v evidenčním listě 
- souhlasím s evidováním a zpracováním osobních údajů v rámci činnosti SBD LIAZ 
 
 
 

V Jablonci nad Nisou, dne .................................. Podpis/podpisy ............................................................................ 


