
Dotazník – evidence osob  

 
 

Byt 
Číslo popisné:  Číslo bytu:  

Osoby zdržující se v bytové jednotce  (tedy kdo zde fyzicky bydlí) 

Příjmení Jméno Datum narození 

   

   

   

   
   

   

   

   

Další kontaktní údaje  Nepovinné, přesto prosíme vyplnit, (až praskne voda, 
může se hodit) 

Jméno, příjmení Telefon E-mail 

   

   

   

Kontaktní adresa nájemce 

– člena BD  

Dle § 580, odst. 2a zák. 90/2012 Sb. lze v seznamu členů BD uvést jinou 

adresu, než je adresa pronajaté bytové jednotky. Na tuto adresu pak bude 

zasílána veškerá korespondence. 

 

 

 

 

Nápis na domovním zvonku: Pokud si přejete upravit označení na domovním 

zvonku, uveďte údaje (může být upraveno ze strany BD) 
 
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou úplné a správné.  

Jméno: Příjmení: 

  

Datum: Jméno: Podpis: 

   

 

  



Pokyny k vyplnění dotazníku: 

 

Prosím o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání nejpozději do níže uvedeného termínu. 

Dotazník lze odevzdat osobně kterémukoliv členu představenstva BD nebo vhodit do jeho 

dopisní schránky. Dále lze zaslat na e-mail blokA@blokA.cz (stačí vyplnit rukou a vyfotit 

nebo oskenovat), v krajním případě využít služeb České pošty. 

 

Údaje v dotazníku slouží k zjištění počtu osob bydlících v objektu a aktualizaci jejich 

kontaktních údajů.  

Z celkového počtu osob bude stanovená poměrná částka za likvidaci domovního odpadu 

připadající na 1 osobu. Následně bude předepsána částka příslušející ke konkrétnímu bytu. U 

neobydlených bytových jednotek bude počítáno, jako by byl byt obsazen jednou osobou. 

 

Vyplnění dotazníku je povinné. 

 

Vyplňte dle skutečného stavu - uvedení nepravdivého údaje je porušením stanov družstva. Za 

vyplnění dotazníku a jeho pravdivost je odpovědný nájemce. 

 

V případě neodevzdání dotazníku do 10.2.2022 bude částka za likvidaci odpadu stanovena 

družstvem buď podle posledního evidovaného stavu nebo podle stavu zjištěného. Družstvo 

není povinno provádět šetření!  

 

Za představenstvo BD Čerčany – Havlíčkova 

 

Lukáš Winkler 

 

P.S.: Zase se mi určitě ozve někdo, koho se to vůbec netýká, že mám útočný a ultimativní tón. 

Bohužel to s některými lidmi jinak nejde. 

mailto:blokA@blokA.cz

