Dohoda rozvedených manželů o zániku společného nájmu bytu (garáže) a společného členství v družstvu
1. Dohodu uzavírají podle § 757 odst.1 písm. c), § 768 odst.1 nového občanského zákoníku a čl. 7 odst. 5 písm.d)
stanov bývalí manželé:
pan ........................................................................ , rod.č.: .....................................,
bytem ...................................................................................
a
paní .................................................., rozená ................................ , rod.č.: ........................... ,
bytem ..................................................................................,
2. Manželství bylo uzavřeno dne ............................ a rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v ………………………………
č.j. …………………………………………….ze dne .............................., který nabyl právní moci dne .........................................
3. Dne .............................. vzniklo oběma bývalým manželům právo společného nájmu
)
a) družstevního bytu* čís. ........ , o velikosti .................. v Novém Jičíně ul........................................................... ,
č.p./č.o………………………
)

b) družstevní vestavěné – řádové garáže* č. .......... v Novém Jičíně na stavebním pozemku č…………… v katastrálním
území Nový Jičín – Dolní Předměstí
Společné členství manželů vzniklo dne ................................. ,tj. současně se vznikem práva společného nájmu
)
družstevního bytu - družstevní garáže * .
4. Dnešního dne se rozvedení manželé dohodli takto:
)
varianta A * :
Jejich právo společného nájmu a společné členství v družstvu zanikají ke dni ………….....................
Od tohoto data je samostatným členem družstva a nájemcem bytu - garáže - bytu i
garáže*) pan/paní .............................................................................................
)

varianta B * :
Jejich právo spol.nájmu a spol.členství v družstvu zanikají ke dni ......................... Od tohoto data
se spol.členství bývalých manželů přeměňuje na samostatné členství každého z nich,přičemž
nájemcem bytu se stává pan(í) .............................................................a nájemcem garáže pan(í)
.............................................................
5. Vyklizení bytu – garáže
)
varianta A * :
Pan/paní …………………………………………………se zavazuje:
a) byt vyklidit ke dni ................................
b) byt vyklidit do l5 dnů po přidělení příslušné bytové náhrady
c) garáž vyklid ke dni ....................................
)
varianta B * :
Každý z bývalých manželů se zavazuje vyklidit byt - garáž, k němuž /níž/ jim na základě této dohody zaniklo právo
nájmu, ke dni ................................
6. Bývalí manželé prohlašují,že se mezi sebou ohledně dr.bytu (garáže) majetkově vypořádali.

V ………………………………………… dne ………………………………

V ………………………………………… dne ………………………………

……………………………………………………………
ověřený podpis

……………………………………………………………………
ověřený podpis
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