Výtisk č. 1

ÚMČ Praha 11
odbor správy
majetku

Dohoda – zasklení lodžie

Účastníci:
Městská část Praha 11
zastoupená panem Kvido Boublíkem, vedoucím OSM ÚMČ Praha 11
se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
IČ: 00231126
dále jen „pronajímatel“
a
Pan (paní)
Narozený (á)
bytem
dále jen „nájemce“

uzavřeli ve smyslu ustanovení § 51 občanského zákoníku
tuto dohodu o provedení stavební úpravy nájemcem
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I.
Objekt – dům č.p. ………, v ul. ………………………………, Praha 4, k.ú. ……………………,
je ve vlastnictví hl. m. Prahy a v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění
pozdějších předpisů, byl svěřen do správy pronajímatele, který vykonává při nakládání
se svěřeným majetkem práva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném tímto zákonem
a Statutem hl. m. Prahy.
Na základě smlouvy o nájmu bytu ze dne ………… užívá nájemce byt č. ……, I. kategorie,
o velikosti …………, v domě č.p. ………, v ul. ………………………………, v Praze 4,
k.ú. ……………………(dále jen „byt“). Nájem bytu byl sjednán na dobu………………………
Správnost uvedených údajů z nájemní smlouvy stvrzujea s provedením stavební úpravy
souhlasí správní firma: ………………………………………………
dne:

razítko:
Podpis: ……………………………………

II.
Nájemce žádá pronajímatele o souhlas s provedením stavebních úprav v bytě na svůj náklad
spočívající v:
Zasklení lodžie systémem OPTIMI beze změny zábradlí. Zasklení bude provedeno
posuvnými díly z bezpečnostního tvrzeného skla, bez svislých rámů.
(dále jen „stavební úprava“)
Provedení této stavební úpravy povolil stavební úřad stavebním povolením č.j.………
ze dne………… , v právní moci dne………….

III.
Pronajímatel tímto souhlasí s tím, aby nájemce vlastním nákladem provedl v bytě shora
uvedenou stavební úpravu v souladu s vydaným stavebním povolením a ověřenou projektovou
dokumentací
Pronajímatel a nájemce se dále dohodli na následujícím:
Nájemce provede stavební úpravu na vlastní náklady s tím, že nebude od pronajímatele
požadovat úhradu vynaložených nákladů.
Pronajímatel předá nájemci kopie stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace.
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Nájemce je povinen plnit povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby (stavební
úpravy) stanovené stavebním zákonem (ust. § 152 a násl. Stavebního zákona). Nájemce
je jako stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění staveb. Přitom musí mít
na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí
a majetku, i šetrnost k sousedství. Provádění stavební úpravy musí být zabezpečeno
dle podmínek stanovených stavebním zákonem pro provádění staveb (ust. § 160 Stavebního
zákona), stavební úpravu může jako zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který
při realizaci zabezpečí odborné vedení prováděné stavby.
Nájemce odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním stavební úpravy a v případě
jejího vzniku se zavazuje k úhradě vzniklé škody, která může zahrnovat i částky poskytnuté
pronajímatelem ostatním nájemcům bytů v domě jako slevy z nájemného, jestliže se
v důsledku stavební úpravy podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytů nebo
domu.
Nájemce se zavazuje o stavební dílo vzniklé stavební úpravou řádně pečovat, udržovat jej
a opravovat na vlastní náklady.
Nájemce je povinen umožnit provedení stavební úpravy spočívající v zateplení pláště domu
nebo oprav lodžií domu, zejména tím, že demontuje zasklení lodžie v nezbytném rozsahu.
Demontáž, zpětnou montáž a následné potřebné úpravy zasklení (dojde-li ke změně
na konstrukci zábradlí) provede nájemce na vlastní náklady.
Nájemce je povinen ukončení stavební úpravy oznámit správní firmě.

IV.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
Tato dohoda je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci dohody výslovně prohlašují, že se s obsahem této dohody seznámili, a že všechna
ujednání v ní obsažená byla učiněna svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž nájemce, pronajímatel a správní
firma obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: ………………………………

Nájemce: ……………………………

V Praze dne: ………………………………

Pronajímatel:……………………………
Razítko:

