
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO  HRADEC KRÁLOVÉ   

V  Lipkách 894,  500 02 Hradec Králové 2  
  zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr  XXVI, vložka 11.   

Žádost o přístup do služby Informační portál SBD HK  

Žádám o zpřístupnění informací pro bytový dům:  
  
Žadatel:  
Příjmení:  …………………………………………………  

Jméno:   …………………………………………………  

Ulice, č.p.: …………………………………………………  PSČ:  ……………….  

Obec:  …………………………………………………  Tel. č.:  ……………….  

E-mail:  …………………………………………………  Číslo OP: ……………….  

  
Žádám, aby byl umožněn pod mým uživatelským jménem přístup do Informačního 
portálu SBD HK z jakéhokoliv počítače připojeného k síti Internet pro středisko:  
  

Číslo: …………….       Adresa:  …………………………………………………  
  
Prohlašuji, že jsou mi známa „Pravidla pro používání služby Informační portál SBD HK, 
souhlasím s nimi a prohlašuji, že se jimi budu řídit a budu je dodržovat. Beru na vědomí, že 
veškeré informace mají pouze informativní charakter, jsou poskytovány výhradně pro potřeby 
mého střediska. Prohlašuji, že uživatelské jméno, ani heslo neposkytnu cizím osobám. V 
opačném případě zodpovídám za případnou škodu. Informace poskytované službou jsou 
chráněny zákonem o ochraně osobních údajů.  
  
Tuto žádost o přístup:  

• osobně předejte na podatelně SBD HK, kde budou ověřeny žadatelovy údaje  
• zašlete e-mailem na hana.zarubova@sbd-hk.cz, žadatelovy údaje budou ověřeny při 

předání registračních údajů  
  
K vyzvednutí registračních údajů budete vyzváni e-mailem do 14 dnů po obdržení žádosti a 
budou Vám předány osobně proti podpisu  
  
  
  

 V Hradci Králové dne: …………………  Podpis žadatele: …………………  
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Datum zpřístupnění služby: …………………  
  

Přihlašovací jméno  Vstupní přihlašovací heslo  

    

  
Vstupní přihlašovací heslo slouží pouze pro první přihlášení a určuje jej SBD HK. Po tomto 
prvním přihlášení budete automaticky Informačním portálem vyzváni ke změně přihlašovacího 
hesla, které budete znát už jen Vy.  
  
  
  
V případě problému, nebo pro získání pomoci s Informačním portálem pište na následující 
kontaktní e-maily:  
  
apso@apso.cz  problémy se zprovozněním Informačního portálu 
petr.hajny@sbd-hk.cz  technická část  
dana.kalinova@sbd-hk.cz  ekonomická část  
hana.zarubova@sbd-hk.cz  společenství vlastníků jednotek  
dagmar.balata@sbd-hk.cz  samosprávy  
  
  
Datum zrušení přístupu: …………………  
  
Důvod zrušení přístupu: ……………………………………………………………………  

Strana 2 / 2  


