
  
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 

 

Stavební bytové družstvo Praha 8  
Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8 

IČO: 00034550, DIČ: CZ 00034550, Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 746873/0300 

Zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr XCVIII, vložka 254 

Stavební bytové družstvo Praha 8  
 
Tel.:  284 682 814, 284 682 046 E-mail: info@sbd8.cz Web:  www.sbd8.cz 

 

 

Vyřizuje : Simona Strejčková  

Email: strejckova@sbd8.cz 

Telefon: 774 785 815  

Praha, dne: 13. 10. 2020  

  

 

 

 

 

  

Vážení členové družstva, 

 

v případě, že máte zájem o zařazení do pořadníku sestavovaného podle délky členství 

pro příděl bytů v roce 2021, Vás žádáme o vyplnění formuláře Žádosti o zařazení 

do pořadníku (k nalezení na webových stránkách SBD Praha 8 www.sbd8.cz). Řádně 

vyplněnou žádost nám vraťte na shora uvedenou adresu  n e j p o z d ě j i   do   31. prosince 

2020. 

Základní podmínkou pro zařazení do pořadníku je úhrada členského příspěvku ve výši 605,-Kč 

(500,-Kč + 21% DPH) a to do 28. února 2021. Bankovní spojení: č. účtu 746881 kód banky 

0300. Variabilní symbol: 55500+vaše členské číslo. 

 

Návrh pořadníku bude zveřejněn obvyklým způsobem v provozní budově družstva v Praze 8, 

Horňátecká 1772/19 k připomínkám členů v době 

 
od 1. ledna do 31. ledna 2021. 

 
Pro Vaši informaci uvádíme, že poslední příděl bytů od investorského družstva Pokrok jsme 

obdrželi v roce 1992. Od této doby žádný příděl z nově zahajované výstavby nebyl a dle 

informací v dohledné době nebude. V roce 2020 zatím nebyl přidělen žádný byt ze stávajícího 

bytového fondu.  

Máte-li zájem o doplnění těchto či jiných informací, můžete se obrátit na zaměstnance 

družstva v návštěvních hodinách každé pondělí od 9-11 a 13-18 hod. případně telefonicky 

na číslech: 284 682 976, 284 682 814, 284 683 298 linka 233 nebo na mobil 774 785 815. 

 

 

………………………………………. 

Miroslav Švarc „pp“ v.r. 
ředitel družstva 

pan Martin Patera 

K údolí 4562/3 

Běchovice 

155 00 

 

 


