
INFORMACE SPRÁVCE PRO VLASTNÍKY JEDNOTEK 

 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás jménem správce Společenství vlastníků jednotek Hlivická upozornit na nové možnosti při získávání a 
předávání informací souvisejících s vedením ekonomické části správy domu, resp. Vaší jednotky. Zejména bych Vás 
rád informoval o možnosti přímé komunikace mezi vlastníky a účetní společenství. 
Níže uvádím přehled nejčastějších požadavků vlastníků a způsoby nejsnadnějšího získání odpovědí od správce. 
 

 Potřebuji získat / nahlásit:   Co ud ělat?   

  Opis předpisu záloh 

  
  
  
  
  

Vyplňte elektronický formulář uložený na adrese 
http://goo.gl/forms/DJy3aLCWgn, 
 
nebo si vyžádejte formulář na vrátnici domu, 
 
nebo kontaktujte účetní společenství. 

 

  Opis vyúčtování záloh  

  Informaci o stavu nedoplatků / přeplatků  

  Informaci o počtu osob hlášených v jednotce  

 Potvrzení o bezdlužnosti  

  Jiné ekonomické informace týkající se jednotky  

 Bankovní účet pro zasílání přeplatků záloh  

 

Formulář předejte v návštěvních hodinách zaměstnanci 
správce. Zaměstnanec správce je povinen ověřit Vaši 
totožnost podle občanského průkazu. 
 

 

 Doklad o výši nákladů na bydlení  

 

Předvyplněný formulář předejte na vrátnici domu. Do 5 
pracovních dnů Vám správce doplněný formulář doručí 
do Vaší poštovní schránky na adrese Hlivická. 
 

 

  Změnu svých kontaktních údajů, nebo změnu počtu 
osob v jednotce 

  

  

Vyplňte elektronický formulář uložený na adrese 
http://goo.gl/forms/ZvOyhgvRnH, 
 

nebo si vyžádejte formulář na vrátnici domu. 
 

 

  Údaje a změny o nájemci jednotky   

 

Vyplňte elektronický formulář uložený na adrese 
http://goo.gl/forms/GgH0oD5X4k, 
 

nebo si vyžádejte formulář na vrátnici domu. 
 

 

  Nastavení / Zrušení služby SIPO   

 

Vyplňte elektronický formulář uložený na adrese 
http://goo.gl/forms/hOmVxQ4YJz, 
 

nebo si vyžádejte formulář na vrátnici domu. 
 

 

 
Kontakt na ú četní spole čenství 
paní Jolana Vosyková 
e-mail vosykova@sbdpraha.cz 
GSM 605 420 331 
Stavební bytové družstvo Praha 
Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8 
 

Formulá ře 
Odkazy na formuláře v elektronické podobě naleznete i na http://www.hlivicka.cz/. 
Formuláře v písemné podobě jsou k dispozici na vrátnici domu, nebo v návštěvních hodinách u zaměstnance správce 
v kanceláři v 10. patře vchod 424 domu Hlivická v návštěvních hodinách v pondělí od 17 do 19 hodin a ve čtvrtek od 8 
do 10 hodin. Způsob vyplnění a předání je uveden v komentáři u jednotlivých formulářů. 
 

Závěrem si Vám dovoluji poděkovat za Vaši pozornost a věřím, že výše uvedené informace usnadní Vaši komunikaci 
se správcem. V případě nejasností prosím kontaktujte účetní společenství. 
 
 
S přátelským pozdravem a přáním hezkého dne 
        Ing. Tomáš Roubal 
        ekonomický ředitel 
        Stavební bytové družstvo Praha 
        www.sbdpraha.cz 
V Praze dne 10. května 2015 


