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m) oznámit společenství předem provádění stavebních úprav v bytě a umožrrit
přístup spoleóenstvi ijím přibraným třetím osobám do bytu na základě předchozí
výzvy spoleČenství vlastníků pro ověření, zda jím prováděné stavební úpravy
neohrožují. nepoškozují nebo nemění společné óásti. a to i opakovaně,

n) zásahy do společných částí nemovité věci. a to i když se nacházejí uvnitř bytu
nebo jsou přístupné pouze z bytu. provádět výlučně s předchozím písemnýrrr
souhlasem společenství.

o) předat společenství k rukám statutárního orgánu ověřenou projektovou
dokumentaci v případě. kdy provádí změnu stavby (stavební úpravy bytu),

p) i bez předchozí výzvy umožnit vstup společenství vlastníkú do bytu. pokud je
odstraňována havárie nebo pokud jsou zjišťovány její příóiny,

q) pro případ havarijních situací sdělit na vyzvání společenství telefonní číslo a
adresu osoby, která umožní bez zbytečného prodlení vstup do bytu a udržovat
tyto informace v aktuálním stavu.

r) oznámit svou nepřítomnost v bytě, která má být delší než dva měsíce, včetně
označení osoby, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do
bytu, bude-li toho nezbytně zapotřebí. Nemá-li člen společenství takovou osobu
po ruce, je touto osobou kterýkoliv člen statutárního orgánu společenství,

s) oznamovat včas, nejpozději do třiceti dnů, ode dne změny, veškeré změny a
skutečnosti rozhodné pro rozúčtování nákladu na služby.

Výzvu k umožnění přístupu do bytu nebo na společnou část sloužící výlučně členu
společenství podle odstavce 2) písmene k), l) a m) je povinen učinit statutární orgán
členovi společenství nejméně třidny před zamýšleným datem realizace přístupu.

Svá práva uplatňuje člen společenství vůči statutárnímu orgánu. Při konání zasedání
shromáždění uplatňuje svá práva vůči shromáždění,

V souvislosti s výkonem práva nahlížet do dokumentů podle odstavce 1) písmeno e)
a f) nemá člen společenství právo požadovat vydání dokumentů do jeho dispozice,
ani právo pořizovat si jejich foto[_ople_,, ,iriahlížení lze realizovat každé první pondělí v
měsíci, které je pracovním dnem, od 16:00 do 19:00 hodin na adrese sídla
společenství po předchozí domluvě se statutárním orgánem společenství. V případě,
že bude ólen společenství vyžadovat nahližení do dokumentú souvisejících
s hospodařením společenství a s určením jeho povinnosti podílet se na nákladech
správy nemovité věci podle odstavce 1), písmeno e) a f) óastěji než 3 krát ročně, je
povinen uhradit společenství zvýšené náklady na zajištění tohoto práva ve výši 50,-
Kó za každou i započatou hodinu, po kterou bude nahlížení do dokumentů trvat.
Stejnou povinnost bude mít člen společenství. pokud bude vyžadovat nahlížení do
podkladů pro jednání shromáždění nebo zápisu ze shromáždění podle odstavce 1)
písnreno f) častěji než jedenkrát pro každé shromáždění
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