
EVIDENČNÍ LIST 

1. Bytová jednotka 

Evidenční číslo bytové jednotky: ……………………………………………………………… 

(najdete jej například na vyúčtování, skládá se z čísla popisného a čísla bytu) 

Ulice Pejevové, číslo popisné: ………………../ orientační: …………., PSČ 14300, Praha 12 - Modřany 

2. Člen Bytového Družstva Šestka, Pejevové 3129, Praha 4 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Společný člen družstva 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní údaje člena družstva pro komunikaci a zasílání písemností 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ulice a číslo popisné: ……………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Město:……………………………………………………………………………………… PSČ: ….……………………………………………. 

Telefonní kontakt:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Člen Společenství Vlastníků Jednotek na adrese Pejevové 3129 - 3134, Praha 4  

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Společný vlastník (vlastníci) 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kontaktní údaje člena společenství  pro komunikaci a zasílání písemností 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ulice a číslo popisné: ……………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Město:……………………………………………………………………………………… PSČ: ….……………………………………………. 

Telefonní kontakt:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



4. Osoby, které užívají spolu s členem družstva (vlastníkem) bytovou jednotku a 

MAJÍ na adrese nemovitosti trvalý pobyt 

1) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

2) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

3) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

4) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

5) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

6) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

7) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

8) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

 



5. Osoby, které užívají spolu s členem družstva, vlastníkem jednotku a NEMAJÍ na 

adrese nemovitosti trvalý pobyt 

1) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vztah k členu družstva (vlastníkovi): …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………., nebo rodné číslo…………………………………………… 

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Osoby, kterým je byt pronajat 

Jméno a příjmení podnájemníka: ………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení podnájemníka: ………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení podnájemníka: ………………………………………………………………………………………………………… 

Celkový počet osob v podnájmu:……………… 

Pokud byt pronajímá člen družstva, uvede zde datum souhlasu majitele domu s podnájmem bytu: 

……………………………………. 

 

 



Kontaktní údaje alespoň jedné osoby v podnájmu 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonní kontakt:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Shrnutí a ostatní údaje 

Celkový počet osob užívajících bytovou jednotku: ……………………………… 

SIPO číslo (v případě plateb záloh přes SIPO): …………………………………………………… 

Číslo bankovního účtu pro zasílání přeplatků z vyúčtování služeb: ………………………………………………… 

Souhlasím s tím, aby správce (BD Šestka) zpracoval mé osobní údaje a ostatní údaje uvedené na 

tomto evidenčním listu.  

Souhlasím s tím, že na mojí výše uvedenou e-mailovou adresu budou zasílány veškeré písemnosti, 

které se týkají mé osoby ve vztahu k družstvu / společenství vlastníků jednotek. 

Místopřísežně prohlašuji, že mám na rok 2016 uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti občana, 

to je pojištění, které poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené při činnostech běžných v 

občanském životě, zejména při provozu domácnosti. 

Pokud tuto smlouvu uzavřenou nemám, uzavřu takovou smlouvu samostatně a to nejpozději do 

31.5.2016. 

 

-------------------------------------------------------                                                          -----------------------------
Podpis                                                                                                                         dne 

 

 

Poznámka: 

 


