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Sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb. - užívání společného prostoru v bytovém domě 
Jubilejní 290/33, Ostrava-Hrabůvka

Vážená pan^

odpověď k Vašemu písemnému podání ze dne 04.04.2022, ve věci instalace mříže ke dveřím do místnosti 
kolárna ve společných prostorách bytového domu Jubilejní 290/33, Ostrava-Hrabůvka, včetně dohody o 
provedení interiérových úprav a oznámení o instalaci mříže ke dveřím do místnosti kolárna v tomto domě 
jsme Vám zaslali dne 27.04.2022.

vedouoi odboru bytového a ostatního hospodářství
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Datum: 26.04.2022

Sdělení - užívání společného prostoru v bytovém domě Jubilejní 290/33, Ostrava- 
Hrabůvka

k Vašemu písemnému podání ze dne 04.04.2022, ve věci instalace mříže ke dveřím do místnosti kolárna ve 
společných prostorách bytového domu Jubilejní 290/33, Ostrava-Hrabůvka, Vám sdělujeme.

bytového a ostatního hospodářství od nájemců bytu ě. I a 4 pana 
doručena žádost o instalaci mříže ke dveřím do místnosti kolárna v bytovém

—,------- a-Hrabůvka. Vzhledem k tomu, že žadatelé si zajistili instalaci mříže na vlastní
náklady, byl odborem bytového a ostatního hospodářství zdejšího úřadu dne 01.12.2021 vydán souhlas 
k provedení prací, kdy tito nájemci byli námi ústně upozornění, aby tuto skutečnost oznámili ostatním 
nájemcún^^iomě. Rovněž bylo dohodnuto, že v případě potřeby užívaní této místností budou klíče u pana 

ostatní nájemci si klíč od místnosti mohou zapůjčit, popřípadě si nechat vyrobit klíč na
vlastní náklady.

Dne 04.04.2022 pandoručil písemné oznámení o instalaci mříže. S instalací mříže souhlasili 
nájemci bytů č. I, 2, 4 a 6. Vy a nájemce bytu č. 5 jste toto oznámení nepodepsali. Kopii oznámení včetně 
dohody o provedení interiérových úprav Vám v příloze přikládáme.

Vážená paní
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ZADOST O INTERIÉROVÉ ÚPRAVY V BYTE
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