
Sdělení družstva KVĚTNICE, stavební bytové družstvo (dále jen družstvo) ke stavebním úpravám v
bytech ve vlastnicví družstva a v bytech v osobním vlastnictví 

     Vzhledem k tomu, že v domech ve správě družstva přibývá stavebních úprav bytů a rozšiřuje se rozsah
těchto stavebních úprav, došlo ke sjednocení postupu a pravidel pro tyto úpravy následovně.
 
     U  stavebních  úprav  v  bytě  ve  vlastnictví  družstva  je  nutný  souhlas  družstva,  o  kterém rozhoduje
představenstvo družstva. Rozhodnutí představenstva družstva je písemně sděleno žadateli o stavební úpravy.
Se stavebními úpravami lze započít až po vydání  souhlasu představenstvem družstva, pokud dále není
uvedeno jinak (viz. ohlášení a stavební povolení).   
     U stavebních úprav v bytě v osobním vlastnictví je nutný souhlas výboru SVJ po vydání kladného
stanoviska družstva. O stanovisku družstva rozhoduje představenstvo družstva. Stanovisko představenstva
družstva je písemně sděleno žadateli o stavební úpravy a výboru SVJ.  Se stavebními úpravami lze započít
až po vydání  kladného stanoviska představenstvem družstva a po souhlasu výboru SVJ, pokud dále
není uvedeno jinak (viz. ohlášení a stavební povolení).     
     Žádost spolu s podklady se podává písemně technickému úseku družstva, který po posouzení předkládá
žádost  představenstvu družstva k rozhodnutí. Představenstvo družstva se schází každý měsíc, zpravidla ve
čtvrtek  ve  třetím nebo čtvrtém týdnu  kalendářního  měsíce.  K žádosti  o  souhlas,  resp.  o  stanovisko ke
stavebním úpravám v bytě dopopručujeme použít vzor žádosti umístěný na webových stránkách družstva
(sbd-kvetnice.cz) v sekci formuláře. V případě, zásahu do příček nebo  do nosných zdí (zejména vyzdění
bytového  jádra,  vybourání a  posunutí  příček,  přesun  nebo zvětšení  dveřního  otvoru  v  příčkách nebo  v
nosných zdech, vybourání a posunutí nosných zdí) je nutné k žádosti přiložit posudek statika (autorizovaný
inženýr v oboru statika  a dynamika staveb).
     V případě, že žadatel o stavební úpravy bude podávat stavebnímu úřadu ohlášení nebo žádost o stavební
povolení, je nutno k žádosti družstvu dále doložit podklady k ohlášení stavebních úprav, resp. k žádosti o
stavební povolení, zpravidla tedy projekt.

     Upozorňujeme, že souhlasem družstva se stavebními úpravami (družstevní byty), resp. vydáním kladného
stanoviska  družstva  ke  stavebním úpravám a  souhlasem SVJ  se  stavebními  úpravami  (byty  v  osobním
vlastnictví)  není  dotčena  povinnost  žadatele  o  stavební  úpravy  ohlásit  tyto  stavební  úpravy
příslušnému stavebnímu úřadu nebo požádat o vydání stavebního povolení příslušný stavební úřad v
případě, že stavební zákon tuto povinnost ukládá. Souhlas družstva se stavebními úpravami, resp. kladné
stanovisko družstva ke stavebním úpravám a souhlas SVJ se stavebními úpravami,  nenahrazuje ohlášení
stavební úpravy příslušnému stavebnímu úřadu nebo vydání stavebního povolení příslušným stavební
úřad, ale je pouze podkladem pro žadatele o stavební úpravy k ohlášení nebo ke stavebnímu povolení. V
tomto případě lze započít se stavebními úpravami až po splnění  této  povinnosti a vydání  souhlasu s
provedením  ohlášených  stavebních úprav nebo stavebního povolení stavebním úřadem.    
     Z poznatků družstva z činnosti stavebních úřadů (MÚ Tišnov, odbor stavebního řádu a MÚ Kuřim, odbor
stavební a životního prostředí) vyplývá, 
- že v případě zásahu do příček nebo  do nosných zdí (zejména vyzdění bytového jádra, vybourání
  a posunutí příček, přesun nebo zvětšení dveřního otvoru v příčkách nebo v nosných zdech, 
  vybourání a posunutí nosných zdí) je nutný posudek statika (autorizovaný inženýr v oboru statika  
  a dynamika staveb),
- že pokud dojde stavebními úpravami ke změně prostorového uspořádání bytu (posunutí příček,
  změna rozměrů místností, apod.), je dle stavebního úřadu třeba provést stavebníkem ohlášení  
  těchto stavebních úprav na příslušný stavební úřad, 
- že pokud dojde stavebními úpravami k zásahu do nosných zdí (konstrukcí) bytu (domu), je dle
  stavebního úřadu třeba stavebníkem požádat o vydání stavebního povolení příslušný stavební úřad.
     Upozorňujeme, že postup jednotlivých stavebních úřadů se může v jednotlivostech lišit, proto s ohledem
na  shora  uvedené  zvýrazněné  upozornění  doporučujeme  žadatelům  o  stavební  úpravy,  aby  v  případě
rozsáhlejších stavebních úprav tyto konzultovali s příslušným stavebním úřadem. 

V Tišnově dne 12.1. 2021

                                                                                       JUDr. Miloš Sobotka, předseda družstva     
                                                                                       KVĚTNICE, stavební bytové družstvo 


