DOHODA O VÝMĚNĚ BYTŮ
UZAVŘENA DLE USTANOVENÍ p 715 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU



První smluvní strana

pan /paní,manželé/ 	

r.č. 	

bytem 	

a

Druhá smluvní strana

pan /paní,manželé/ 	

r.č. 	

bytem 	


uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení p 715 obč. zákoníku
následující dohodu o výměně bytu, kterých jsou řádnými nájemci.


I.


První smluvní strana je nájemcem bytu č.	, o velikosti

	, poschodí	, kategorie 	 v obytném dome čp. 	

ulice	, místo 	 . Vlastníkem

tohoto domu je 	 . Dům spravuje 	.





II.



Druhá smluvní strana je nájemcem bytu č.	, o velikosti

	, poschodí	, kategorie 	 v obytném dome čp. 	

ulice	, místo	. Vlastníkem

tohoto domu je 	 . Dům spravuje 	.




III.

První a druha smluvní strana se zavazují, že si své byty vzá-
jemně vymění a to nejpozději do 	 dnů od podpisu této
dohody.

Účastníci dohody berou na vědomi, že právo na nájem vyměněných
bytu jim vzniká uzavřením nájemní smlouvy s pronajímatelem (vlast-
níkem domu) dle ustanoveni p 685 odst. 1 obč. zákoníku a ze
k platnosti této dohody je nutný souhlas pronajímatelů.


IV.


Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních
stran. Na důkaz vaznosti a souhlasu s textem shora uvedeným při-
pojují obě smluvní strany své podpisy. Obě strany dále prohlašuji,
že si dohodu přečetly, že ji porozuměly a že ji nepodepsaly ani
v tísni ani na základě nevýhodných podmínek.


V.


Tato dohoda je vyhotovena ve 	 stejnopisech. První 
a druhá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Pronajímatelé,
vlastnici obytných domu, kde se vyjmenované byty nacházejí, obdrží
rovněž jedno vyhotovení této dohody.


Datum 	Datum

				


Podpisy oprávněných nájemců            Podpisy oprávněných nájemců
první smluvní strany                   druhé smluvní strany

	        	

	        	


Souhlas pronajímatele /vlastníka domu/ první smluvní strany:

	

Jméno, adresa 	
Datum podpisu 	


Souhlas pronajímatele /vlastníka domu/ druhé smluvní strany:

	

Jméno, adresa 	
Datum podpisu 	

K dohodě o výměně bytů


1. V případech, kdy o výměnu bytu požádá více nájemců jak dva, se
   počet smluvních stran upraví podle počtu žadatelů o vydání sou-
   hlasu. Úvodní odstavec dohody o výměně bytu bude tedy formulován:


První smluvní strana
	
	

Druhá smluvní strana
	
	

Třetí smluvní strana
	
	

a

Čtvrtá smluvní strana
	
	

uzavřely dnešního dne ve smyslu ustanovení p 715 obč. zákoníku
následující dohodu o výměně bytu, kterou jsou řádnými nájemci.


2. Odstavec III. dohody o výměně bytu pak bude znít následujícím
   způsobem:

První, druhá, třetí a čtvrtá smluvní strana se zavazují, že si své byty vzájemně vymění následujícím způsobem:

	
(např. 1. smluvní strana se 4. smluvní stranou)

	
(např. 2. smluvní strana se 3. smluvní stranou)

a to nejpozději do 	 dnů od podpisu této dohody.


Účastníci dohody berou na vědomi, že právo na nájem vyměněných bytů jim vzniká uzavřením nájemní smlouvy s pronajímatelem (vlastníkem domu) dle ustanoveni p 685 odst. 1 obč. zákoníku a že k platnosti této dohody je nutný souhlas pronajímatelů.

