
Stavební  bytové družstvo Vítkovice        VS:
Daliborova 390/54, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory       doplní SBD Vítkovice

zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8                  

IČO 00050806, DIČ CZ00050806
ID datové schránky: 9wft5n7

Změna vlastníka

Původní vlastník

Jméno a příjmení:        Datum nar.:

Adresa:  

Email:        Tel:

Číslo účtu pro zaslání přeplatku z vyúčtování služeb: 

Vyúčtování služeb zaslat přednostně na výše uvedený:      nebo na výše uvedenou

nebo na

Spoluvlastník

Jméno a příjmení:        Datum nar.:

Adresa:  

Email:        Tel:

Změna vlastníka se týká jednotky v osobním vlastnictví číslo: 

Ulice: č.p./č.o.:

Obec-část obce: PSČ:

Katastrální území: ůvodní 

Nový vlastník

Jméno a příjmení:        Datum nar.:

Adresa:  

Email:        Tel:

Číslo účtu pro zaslání přeplatku z vyúčtování služeb: 

Veškerou korespondenci a vyúčtování služeb zasílat na výše uvedený:      nebo na uvedenou

nebo na

Spoluvlastník

Jméno a příjmení:        Datum nar.:

Adresa:  

Email:        Tel:

Datum právních účinků vkladu do KN:        číslo jednací:

Vyúčtování původního vlastníka do konce měsíce                          počet osob    

Vyúčtování nového vlastníka od 1. dne měsíce     počet osob              

V Ostravě, dne:

      _____________ _____________

předávající     přejímající

Součástí tohoto formuláře je předávací protokol o stavu měřidel v jednotce k určitému 
datu, podepsaný oběma stranami a vyrozumění z katastru nemovitostí o provedené změně 
vlastnického práva nebo výpis z LV.

Více než 60 let zkušeností s kompletní správou bytových domů. www.sbd-vitkovice.cz

Email Adresu

Korespondenční adresu

Email Adresu

Korespondenční adresu
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