
Dotazník – evidenční údaje
Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova, Havlíčkova 441, 257 22 Čerčany

Identifikace bytu
Číslo popisné: Číslo bytu:
Osoby zdržující se v bytové jednotce (tedy kdo zde fyzicky bydlí)

Příjmení Jméno Datum narození

Další 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.

Zaškrtnutím vyberte jednu z uvedených možností, případně vyplňte:
Adresa je shodná s adresou bytové jednotky

Jiná adresa:

Zasílat na e-mail:
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou úplné, správné a aktuální k rozhodnému datu 
31.1.2023.
Byl(a) jsem poučen(a), že nárok na užívání odpadových nádob je vázán  pouze na uhrazení 
předepsaného poplatku na účet bytového družstva. Místo trvalého pobytu, platná nájemní 
smlouva ani členství v bytovém družstvu tento nárok nezakládá. Odpadové nádoby neslouží 
k likvidaci odpadu pocházejícího z domácností osob zde nebydlících ani odpadu z podnikatelské 
činnosti nebo zaměstnání. O těchto skutečnostech se zavazuji informovat též osoby, kterým jsem 
zde umožnil(a) bydlení přihlášení k trvalému pobytu a za něž poplatek nehradím.

Jméno: Příjmení:

Datum: Podpis:



Účel dotazníku

Krom jiných povinností daných zákonem slouží údaje v dotazníku ke 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.
Rozhodným datem, tj. datem ke kterému mají být vztaženy vyplněné údaje, je 31.1.2023. 

Pokyny k vyplnění dotazníku:

Prosím o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání nejpozději do níže uvedeného termínu.
Dotazník vyplňuje nájemce (člen družstva), tedy ta osoba, která má s bytovým družstvem 
podepsánu nájemní smlouvu. Vyplňte dle skutečného stavu - uvedení nepravdivého údaje je 
porušením stanov družstva.
Eventuální vyplnění jinou osobou je pro družstvo pouze informativní (nemusí být bráno na 
zřetel) a nezbavuje nájemce jeho povinností.
Dotazník je možno vyplnit jak rukou, tak přímo v elektronické podobě, vyplněný dotazník 
opatřený vlastnoručním podpisem lze odevzdat osobně kterémukoliv členu představenstva 
BD nebo vhodit do jeho dopisní schránky. Dále lze zaslat na e-mail evidence@blokA.cz 
(vyplnit elektronicky nebo čitelně rukou a vyfotit nebo oskenovat), v krajním případě využít 
služeb České pošty.
V případě neodevzdání dotazníku do 10.2.2023 bude částka za likvidaci odpadu stanovena 
družstvem buď podle posledního evidovaného stavu nebo podle stavu zjištěného. Družstvo 
není povinno provádět šetření! 

V části „Kontaktní adresa nájemce“ vyberte pouze jednu z nabízených možností.

• „Adresa je shodná s adresou bytové jednotky“ znamená, že eventuální korespondence 
Vám bude doručována do dopisní schránky na adrese pronajatého bytu.

• „Jiná adresa“ znamená, že korespondenci chcete doručit na jinou poštovní adresu

• „Zasílat na e-mail“ - korespondence Vám bude doručena elektronicky na Vámi 
uvedený e-mail. Tuto volbu doporučujeme nájemcům bytů, kteří se zdržují na jiné 
adrese.

Poučení 
Nárok na užívání odpadových nádob je vázán pouze na uhrazení předepsaného poplatku na 
účet bytového družstva. Místo trvalého pobytu, platná nájemní smlouva ani členství v 
bytovém družstvu tento nárok nezakládá.
Odpadové nádoby neslouží k     likvidaci odpadu pocházejícího z     domácností osob zde   
nebydlících ani odpadu z     podnikatelské činnosti nebo zaměstnání  .   

Nabídka
Upozorňujeme na možnost nechat si zasílat aktuální informace z družstva e-mailem.
Registrace k odběru novinek na www.blokA.cz pod položkou NEWSLETTER.

Za představenstvo BD Čerčany – Havlíčkova

Lukáš Winkler

http://www.blokA.cz/
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