Čestné prohlášení - rekonstrukce
Prohlašuji/prohlašujeme, že stavební úpravy v rámci plánované, níže definované rekonstrukce nemovistosti financované Equa bank a.s., jsou
plánovany a budou provedeny pouze v rozsahu prací uvedených níže.
Níže uvedené úpravy
podléhají
nepodléhají ohlášení stavby či žádosti o vydání stavebního povolení u místně příslušného stavebního
úřadu dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
NEMOVITOST

Obec

Katastrální území

Byt v osobním vlastnictví

číslo domu / číslo bytu

Rodinný dům

číslo popisné

ROZSAH PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
RODINNÝ DŮM

Oprava

Výměna

Orientační náklady (Kč)

Oprava

Výměna

Orientační náklady (Kč)

• krytina střech
• klempířské konstrukce
• úpravy vnitřních povrchů
• úpravy vnějších povrchů
• nové dodatečné zateplení fasády
• dveře
• okna
• povrch podlah
• vytápění (radiátory, rozvody, výměna za stejný typ zdroje)
• vytápění (změna zdroje)
• elektroinstalace
• vnitřní vodovod a kanalizace
• ohřev teplé vody
• vnitřní hygienická zařízení vč. WC a koupelen (obklady, dlažby a zařizovací předměty)
• vestavěná kuchyň a vestavěné el. spotřebiče do max. 250 000 Kč
CELKEM
BYT

• úpravy vnitřních povrchů
• dveře
• okna
• povrch podlah
• vytápění (radiátory, rozvody, výměna za stejný typ zdroje)
• vytápění (změna zdroje)
• elektroinstalace
• vnitřní vodovod a kanalizace
• ohřev teplé vody
• vnitřní hygienická zařízení vč. WC a koupelen (obklady, dlažby a zařizovací předměty)
• vestavěná kuchyň a vestavěné el. spotřebiče do max. 250 000 Kč
CELKEM
Dále se zavazuji/zavazujeme, že nezměním/nezměníme rozsah prací plánované rekonstrukce a provedením rekonstrukce nedojde
zejména ke znehodnocení nemovitosti uvedené výše, k bouracím pracím, které by co do rozsahu bylo možné považovat za odstranění
stavby ani ke změně půdorysu stavby.
Dále prohlašuji/prohlašujeme, že stavebními úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí (nosné příčky, stropy, konstrukce
krovu, základy, schodiště), nebude měněn vzhled a charakter stavby, a že nedojde k jakémukoli rozšíření stavby ve smyslu přístavby,
nástavby, příp. vestavby.

V _____________________ dne ___________________
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