I KDYŽ SVĚT JDE KUPŘEDU,
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ZAČÍNAT OD ZAČÁTKU...
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ANKETA PRO MLADÉ NA STRÁNKÁCH SFRB
Pomozte nám tvořit nové programy pro bydlení mladých
Obvykle je to tak, že vy se ptáte, my odpovídáme. Abychom se ale něco dozvěděli i my, rozhodli jsme se tentokrát vyměnit si role
a připravili jsme pro vás na naše webové stránky několik anketních otázek zaměřených na bydlení mladých lidí. Kromě toho,
že nás zajímá věk odpovídajících a v jakém kraji mají trvalé bydliště, je anketa naprosto anonymní. Rádi bychom se dozvěděli,
jak lidé chtějí bydlet a jakým způsobem hodlají řešit financování tohoto svého záměru. Ptáme se také na to, do kolika let by měla být
mladým poskytována státní podpora a jaké formy úlevy při splácení úvěrů jsou pro ně nejvýhodnější.
Chcete-li ovlivnit tvorbu finančních programů Státního fondu rozvoje bydlení, které mohou pomoci
mladým lidem vyřešit zásadní otázky spojené s kvalitou jejich budoucího bydlení, udělejte si prosím
chvilku času a odpovězte nám na naše anketní otázky. Najdete je zde.
Komunikovat s námi můžete také prostřednictvím e-mailu
na adrese komunikace@sfrb.cz, rádi vám odpovíme na to, co vás bude zajímat.

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY NAJDETE
NA PORTÁLE O BYDLENÍ
Hledáte radu týkající se nového občanského zákoníku, vyúčtování služeb, úhrady oprav, řešíte problémy související se správou
bytového družstva nebo vás zajímají informace týkající se činnosti společenství vlastníků jednotek?
V poradně Portálu o bydlení najdete nejen odpovědi na otázky, které přináší každodenní praxe, ale zároveň získáte užitečný přehled o základní
legislativě, čímž mimo jiné obohatíte i své právní vědomí.
Poradna je rozdělena do několika tematických kapitol podle toho, jaké problémy řeší vlastníci, nájemníci či družstevníci nejčastěji. Patří sem například
poruchy a jejich opravy, vyúčtování služeb a dalších poplatků spojených s bydlením či témata, týkající se způsobů, jakými bytová družstva nebo SVJ řeší
investice spojené s rekonstrukcemi a podobně.

Listopadový seriál Portálu o bydlení: Nájemní vztahy
Vztahy jsou všeobecně komplikovanou součástí našeho života, nájemní nevyjímaje. Dotazy v poradně Portálu o bydlení jsou toho důkazem.
Jaké změny v nájemních vztazích zavedl nový občanský zákoník? Jaké jsou základní práva a povinnosti nájemce a pronajímatele u nájmu bytu? Jaká
jsou zakázaná ujednání v nájemní smlouvě a jaké je postavení nájemce v nájemních vztazích? O tom všem si přečtete v listopadovém seriálu
Portálu o bydlení.

www.portalobydleni.cz
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STÁT PODPORUJE VAŠE LEPŠÍ BYDLENÍ
telefon: + 420 221 771 611, 234 712 611, fax: + 420 222 315 105, zpravodaj@sfrb.cz , sekretariat@sfrb.cz

