
 
Stavební bytové družstvo S E V E R, 460 31 Liberec, Bažantí 1415/3, 

zapsané obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

v oddílu DRXXVI, vl. č. 151 
 

 

Žádost o převod družstevní garáže do vlastnictví člena 
 
Člen družstva: 
 
Příjmení, jméno: ......................................................................  členské číslo: .......................... 

rodné číslo:  |__|__|__|__|__|__/__|__|__|__|        

 
trvale bytem (podle údajů v OP): 
 
ulice: …................................................  číslo popisné: ..................  číslo orientační: ….......... 
 
město: …………………………..….…….… PSČ: ……….……..  
 
Korespondenční adresa: 
 
ulice: …................................................  číslo popisné: ..................  číslo orientační: ….......... 
 
město: …………………………..….…….… PSČ: ……….……..  
 
Kontaktní údaje:   tel.:  ……………………………..   E-mail:  ……..………….......................... 
 
Manžel(ka): 
 
Příjmení, jméno: ...................................................................... 

rodné číslo:   |__|__|__|__|__|__/__|__|__|__| 

 
trvale bytem (podle údajů v OP): 
 
ulice: …...............................................  číslo popisné: ..................  číslo orientační: ……......... 
 
město: ……………………………….…….… PSČ: ……….……..  
 
Žádám tímto o provedení převodu níže uvedené družstevní garáže/garážového stání, jejímž jsem 
nájemcem do výlučného vlastnictví / společného jmění manželů. 

 
číslo garáže/garážového stání: …...............................................................  
 
lokalita (údaje o domu či pozemku): ……………………………………………………….. 
 
Tato žádost je závazná. Člen družstva je povinen na základě výzvy družstva uhradit družstvu za administrativní 
úkony související s převodem garáže stanovený poplatek ve výši dle aktuálního sazebníku poplatků 
schváleném představenstvem družstva a nejpozději při podpisu smlouvy o převodu družstevní garáže 
příslušný správní poplatek za rozhodnutí o vkladu do katastru nemovitostí 
 
Žadatel bere na vědomí a podpisem tohoto dokumentu souhlasí s tím, že družstvo zpracovává veškeré výše 
uvedené osobní údaje pro účely vyhotovení smlouvy o převodu vlastnictví družstevní garáže a podání návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí. Žadatel prohlašuje, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. 

 
 
V ………………………………       dne: ………………..     ………………..…………….. 
             podpis 
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