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1'

Př€ d mčtemčimoýi společenstÝíje
správá'proýoza opmvyspolečných
částjdoDuvym€ z ených v záI(oněo v]astlictvi
b}tu ( ď'lejen sp.ávadoDu ) a da]šichčinností
spoje!ýchs piovozemdomua poz€ Í *u. výko! čimos1isouvisejíciclr
s pÍovozovánimspoleč!ýchčá51idomu a výkon dalšichčinnoýív ro2sa}uzákona o vlastnictvjbÍú' Těmi isou
př€ d evŠíňzajiŠtěnl
pojištčni
dodávkysluŽebspojenýchs uŽÝánjmjednote]<'
domu' rczhodoýánio rozúčlováíl
cerr
ďužebíaje.tno1livé
!la.stnlkyjed!or€ ka !-vmáná!iphě!i !ovilnosÍíuloŽe!ýchjednotliÚm vlas1nikúmjednotek.

2'

Správoudoúuse.ozumi:
provoa dom! a pozemku!četllč
a) zajiŠťováDí
technickýchzďízelj a spoiečnýcb
čáýí1€ c nnickýcbsiti a to tai. aby
slolečné
částidomubyly lrovo,uschop!éa slo!Žilykjejich řádnémuuŽiýáli a k řádnémuuŽiválijednotek( b}'|ú
)
a leby1oýých p.ostorúv domč'
b) zajišťováli o!m! a rekolstrukci spolefuých čáýi domu včenrěhavarjjlj údržby'
protipoŽámilozab€ z lečmídomuajeho revizea opmv!'
c) ,ajiŠťováni
d ) , a j i š ť o v á ' il e l i , i a o p r a v r o z v o d ú :
.
elekrrickécne!8iepo hlavli j isličl j edíolce ( býu )
.
vodoruqých a svislých rczvodůstudenéa teplévody od uzá!ělu pro dúD po hlavníuzávčrpřed
poďuŽným vodoměremjednotky ( bylu )
.
hlauich odvodnodpadlichvod od zaúíú'ij€ d nolky ( bÍu ) aŽ po připoj€ n i do h]avní}okealjzačniho
řádu
'
rozvodu 1eplapro q1ípčni od palníhofďlu.ačliho mčřjdlavčetněplolozu ladiáto'ůústř€dniho Ýýápění
.
vzduchot€cnniky
.
společné
1eleviai r1ély, s}sléĎupíjmu a rczvodu televizníhosi8nau včetnč
úČaslnické
zásuvky
jednolky( bylu )
.
h.omosvodů
jednot,k ( b}tu ) ze zvláštnichprávílch
e) lhěni dalŠich
povinnosli'pokud vnlývaji nebo vyplynouýlaýníkům
ke společ!ýnčástem
doĎu.
!ředpisúv souvislostisjejich spoluvlastnictvím
admňis1ralivní
a opeEtiv.ě techlickéČinlos1i
spoj.nése správouspo]cčnýcb
částidomu a pozenrtu,
D zajišťbvání
lo!řípadčdalšich!řispěvlú'pokudjsou z.ozhodnutividfu ikůBbjrán!.
g) uajiŠťovánl
vedeuievidelceplatebvlastnkr jednotek( b}tu ) na nákladyspoJe!é
se správouspolečných
částídomu
a poz€Ílku' popíladě dalšichprcstied].Ú.kteréj sou z .ozhod'utí vlastrikúlabirá!]''
h) vedenievidence
náIladúvzniklýchsezajiŠťovánim
spn'vydoĎu'
i) vedenípřehledu
vŠech
os1atnich
!ákladúvztalujioiohsek don! a pozeu*u'
j) zřízeni účtuu pe!ěáiho ústavua hospodďeni s penčŽnimiprosťedkyllástnlkůjednot€ k ( b}tů ) ! maietNu
společenství
!a úbraduÍjů(1adů
spojenýchse správou a provozem společnýclr
čáýi domu' přjčemŽfinečli
jedlotek'
společelstvijsou
záÝekeĎ společenstvi
vúčivlasfuÍkum
lrostrtdB ,álohověposk}tuíévlasfuÍky
k) v€ d ení účefiiďvídomu podle ZáIona Č'563n99iSb' o účetljctvi've zněni po2dějŠ'ch
pledpisú.s oddělenýn
účtován'm
najedlollivéjednodq,
a sledováninákladůavýnosův přislušném
účetnim
obdobi'

3'

slolečels1vidálezajiŠťuje:
a) pojiŠtěnidomu
b) dodávtyslúŽeb
spojených
s uŽivánimjednolekato:
.
plněli spojenás uŽivánímb)tú a lebytovýchprostorůa společ!ýcnčástidomu ( dále jen stužb' ),
s výjiÍůoutčch.l!e.ási zajišfujivlastljcije.lnotekod dodalatelepřino
.
dodávb studenévody a odvádčníodpadnlc]rvod ]rrojednotlivéj ednotky
.
dodávkytep]aa 1€ p 1dužitkové
vodyod snluvnjio dodavalele
ze zdrojeumist&éhomimodům

.

c)
d)
e)
o

da1šípovimosti' k€!é vnlpou lro vlasúiky jednotek ( býů ), lopŤipadě pro společen$viz€ zllášfuich
předpisů
čili piívniUkoly
jednodiýýĎvlasblkuĎ jednotek
!'ymáháp]něnipovimosliuložených
k tomu pňsluŠ!ýnorgánemspolečffitví lebo lráwimi !ředlisy
zajiŠťuje
shžby spoje!és uŽívánímspolečnýchčá5tidomu a pozomku
(osvčtienia uklid spol€č!ýoh prosto.)
činídalŠlpi'vní írkonyve vztanu k vldíni}Úm j ednotek.keré jim ukládajípráWí př€dlisy
(íapřiklad podáni níEhu souduna prodejj€d!o*y)

4'

společ€ n stvidál€ provádí640 čilnosti:
a) vybí.ánízáloh na úhEdu 2a sluŽbyod vlastnikůjedno!€k
ía záIohy!a U]rradu
2asiuŽby
b) vedenipoti€ b né€ v ide']ce platebvlastnjhlje.lnotek
c) ďí2€!i účtuu b&]ky a řádnéhospodďeli s pe!ěŽlimi prostředB společelstvi
d) !ýčtováni záloho!ých p lateb na uhraduza sluŽbypro jednoíljvévlasfuíkyjedlo1ek
e) prcvozováni Í€cbniclďch zďizeni v domě' kerá sloúí i ji!ýn subj€k1u4 s lovilDosti osob. kerým je svěřena
jejicb obďuha' disponovat s limi s péčiřádného správce maj€tku a poďe pok}nú schválených S}EonáŽděnim
vlstrriků jednotek

5.

Na 2]ák1adé
rozhodlurí shromáŽděníýlastnilúj ednotek:
,
a) čjnipňýÍi úkonyýkajici se !ájmu jedlo1ekv€ spo]uv]astljotvi}Šech
vlasinjlíi jedlotek
b) plovádí roačtovánÍceny ďuŽeb ía jednolliýévlastnikyjedlotek' !e!í'li rcáčíováni ce! služebstanovelo
aláŠlnin práýxj'n predpisemn€bo ro2hoilnutímcelového orgmu
c) sděluje vlasmikŮmj ednotekvýšia spla1lost zálolry na příspčvek!a
nákladyspojené
se spřávoudoĎUa pozemku

6'

spoluvl6tIickéhopodílu
společ€ Í stýije oprávnělosjednatMlouvu o záslawímprávukj€ d no!.e' vč€ t ně přislušného
pohledÉvek
vyplývajícich
, úvěrulosbŤnutého
!a nákladyspojené
se správou
!a sloleč!ýchčdtechdomukzajiŠtčíi
donu a to se souhlďemvlashíkajedDolky.

7.

většinyvŠech
čl€ ! ú ''S!ol€ č enství..
zajišťováním
čimostípodieodstavď
Společels1vi
mŮŽ€ s€ soúlaseĎ nadpolovičnÍ
však
ustanoýenio zřizenísprávce'účeÍ'i
2,3'4 a 5 poýěřitjilou osobu'lebo osob} (ďi]ejen správcea účelnl)''Ioto
neplatípro odsÍavce2j a 5c.

Čl.ry

'

ořgány spol€ č eDství

l'

orgányspolečelstvijsou:
a) shronížděnívlasfuftú.jednotek( dál€ j en ''shromaŽděnf)
b) výborsPol€ č mslvi (dálejen''výbol.)
c) konlrolnikomise

2'

výbo. a komÍolnik;misjvolj a odvoláváshromáŽděni'

3'

o.gány společenstvihlasuji veřej!ě' Shrooáždfui múŽelozhodnout' žebud€ proledeno lajnéhlasovánÍa to zejména
pokud jd€ o volbu čl€nú qíboru nebo plipadnčkonlťolnlkomise. Tajnou volbu můŽenavrt'nout yýbor nebo připadně
konÍolníkomise ( jeli ustmovena )' pokud nejde o j ejich !Řni volbu'

4'

Fulkčtri obdobíýýboru a přlpadně kontÍolíi konise či!í 5 roht a poči!á dnen jejich zvoleli. Na svéÚ pnnim 2asedáni
volílledsedua mjstopředsedu'

5.

čienemvýbon nebo konlŤohjkoÍ]isemú2€ bý zvolenaosobas1ďŠll8 let' kerá je vla$nikemjednotkyv domě
vaiklo.
v nčnžspolečenstÝi

ó'

Členspol€ č enívinůžebý,vole! pouzedojedloho or8á!u společms1vi'

7'

jejiŽ výŠischvaluje
ýýborua kontrolnlkoÍnise( je.h ustanoýeia) je ,a výko! nDkce posbtovála odmčna
Členům
SltromáŽdční'Za zejjŠťováíiběáýcb pmvidelných měsíčnichukonn spojoýclr s hospodďeliB společenstvije
poskýována pmvidelná měsič!íodměnaschvále!á Usnes€nin shronáŽděni'

8'

o lrůběhu scbůzesh.oúáŽdčni( s fÍinkou pNli schůzesfuomáždětri), na keré jsou volely orgány společenstvia
neĎusl býpořizován íotďs]ý 2ápis'
schvaloványlebo mčnělys1eo\a společenstvi'

9'

společels1vi
opětov!ě'
c]en Úboru a koltrolnikonise (jeli ) mnŽebÍ vo]e! do orglínů

10' ČlenYýborua koltrc]níkomise(je.li)nůŽe bý běhemfu]lkčrriho
obdobíshromázdělin odÝolán,jestliŽezávaaým
zpnsobm. lebo opatolaně poÍuŠj
polinnosti vyplývajicíz činnos1j
vole!énoorgálu Společenstli.případ'ějeJi
neomluvďělečimý lejméněpo dobuŠes|i
měsicr]'
] l. clen výborua člgnkontrclnikomisemúŽeběhemfi[kčlibo obdobiodsloupi1'
odstoupeíIoamuje člen!čk1eré]ro
2e
jmďovmých or8ánrlpisemě společeÍslví
jehoŽje členem'
cob) práWjckéosobč'v rámci nčjpď orgálu společelsNI
Pokud !řísluš!ý orgán neveme o&loupeni na vědomt do třice1i dnůode dle doruč€li oaiámeni čIe.ao odíoupeil.
zaniká odslupujlcínu člelovi jeho ÍIkce ťicátýn dlem po do.učenioznáúnenio odsloupeil z fiBkce'
12. Při volbě Úbo.u a připadně kontrolníkomše mrlŽespol€Čens1vlzvolil aŽ dva nábjadnlky' ktefi s€ automa1ickystznou
čleiyjednohoz orgánú( budoukooptovlíni
důvoduk úbylkupočlučlenúieíč
předkoncem
)' dojde.liv Íěmz nějakého
inůčliho obdobi' o 1omtokooptovánimusi bý členovéspo]ečenstvi
formou vyhláškyinfomováni' P.o lolbu
nálradnikú pla1íste.jnélodmilky'
13. DojdeJi k úb)'tku
č1enr]
'ěheÍéhooíg|'nqprovedespoiečels1vi
novouvolbudo 60 d!ůpo,línikujejichfimkce'
l4.Funkce čie'a orgálu zfuiká:
.
odvolánimshrcmáŽděnim
.
odíoupeliÍr.eziglaci
'
uplylutim funkč ho obdobl
.
/.inikemčcLLlj \e spo'ecen)l\
l
dohodou
.
súÍi

ct.v
shřoDážděÍí
l

je shromáŽdění'
Nejryšším
or8álen společenslvi

působnos1i
2. Do výl!čné
ílrom]íŽděli
naeŽIro2hodováni
oI

vč.echuvedoJth v ust'$ l20E zákonač'89/2012sb'- občmskýzákon't ( dálej€ n občÚskýzákonÍk)
schválenineboaě!ě ýmov
uavřeni sllrlouvyo zástailim právukjcdiottám se souhlaseŤn
vlastníkůjedno1ek
zmflě účeluuŽiÝánl stavby' o změnčstavby'jakoži o podstahýcb znĚnách týkajloíchse spo]ečnýchčástidomu
Íoznodovánio qši píspčv].1'odÝlaýnikr)jedno!€ k na nállady spoje!ése správouspolečných
čá51í
domu.
připad!ěda]Ších,
pokudjso!týo přispěvkyz rozhodlu1ivlastlikuvybhány
pravjdl€ c hpro rončtovánícensluž€ b najednotlivé
v]astnik]jedlotek
I
výborua kontrohíkomise( pokudse ťoáodn€ o jeiin ustÚoveli )
d vo]běČlenů
h) stmoveniÚše odaěíy čl€ í úvýborua čle!ůkoltrolni komise
i) schválenjúčefuj
u,ávěrky
j) o pokynechk provozoýíní
1ecnliďýcb zanzeni! domč
Právo k rozhodov]ílive !ěcech náležejícich
do !ůsobloýj jinéhoorgánuspolečens|vj
neŽ je shronáždě!í,
si n!,e
shromáŽděnivybadi1 k .ozhodováli jen na základě svéhopředchozíhorczhofuu1í.
a)
b)
c)
d)
e)

3 . sbronáŽděli svolává }ýbor nejméíějedelkát v ka]e!ď'hífu roce. shiomáždčnimui bý svo]áno rovněŽ , podnětu
llastnll1ljedno1€ k 'keŤimajialesponjednu
čtvÍňuhlasúnebo2 lod!ětu koltrolníkomise(ieJi)'

4.

o svolá!ÍshJomáŽděni
mÚi bý čl€ n o!éspol€ č mstvilisemě vyťozDfifuinejmfučt0 d!í před konánimshrom]ázdění'
Pozvánka musí obsahovatdatum a bodini\ misto a pro8rm jedllíni shÍomáŽdfui'Kpozválce se připojuj' podklady
k nejdůIežitěj
Šinbodúmjednání sbromáŽděnjnebo iníomace o 1om,kde se mnŽe člm společenství
s těmj1opodtlady
seaámi1'Po^ánka se dončujena adresL!jeŽ byla spo|e.ensNiv|astí|kefinapos|ed)pEeme obaňenajato bydliŠtě
I m i s L op o b y r u| ' m a . | \| | a s Ť l "' e L b o L ".}: d | om i m oJ e ň | . ť 5 t eI e p u b . i I j)e. p o \i n e n\ p o | e . e n s ao'm a l | | a| J | < \ - o ' U
doručU\ánina
územjCeskerepUb|k\.jindk mUbudedoručováno
na adÍesu
domuv němžspolečens1vi
laiklo.

5 . Jednáni Sl'Íon'žděli o.eanizuje a řidi !ředseda Úbofu nebo !ovčře!ý čle! ríboru'
Snromážděli je schoplé usnášeni.jsoulj !řÍtoMi vlaýnicj jednotek' k1€ři maji vétŠinu
hlasrl. k prijeí usnesli je
zalotř€ b iladpolovičnívětŠinyhlasů
ptí1oMýchvldtlilo!'
Při hlsováli je roáodujicí velikost spoluvlasfuických
podlIůÝ16tnÍI|T
jedlotek na společných
čá51ec|domu'
spoluvlastnicijednotky
majíjede! hlas-Pii ioÚos! hlasú'!€ b o ledoúlDeJi poÍ}ebné
včtŠin)r,
lebo dohody.se po
dalšinlodrob!ějšimobjasnčni
problému
řeŠe!ého
hlasujeznoÝu'Jeti výďedkemopětovíého
hlasovánírovnosthla$l
nebo'edosánne.]ise potřebné
větŠiny
nebodohody.rozhodujeía návrhkeréhokolivvldílika j edno1ky
soud'Jdetj o
důl€ ž itouzáleŽjtost,
nlŽe př€ h lasovanývlastrkjednotkypožádat
soud,aby rozhodl'

8. K přijetjusneseníshrcnáŽděnio včcech'kteréjsouobsahemprohlášenivldfuika budoly pod1e$2 pism.a)'zákonao
vlastnic1víb}1n' o Schvaeni !€bo změ!ě stanov podl€ bodu 2 pism.b) a o !om. ,da budoLt u?avř€ny smlouvy o
jednotekpodle bodu 2 písm'c)a o rozúčlo!án'
pňsluŠiých
,ástavnimpráW kjedlo*ám s€ souh16€ n v]Bstnftrr
c€ n
vě1Šjny
hIďů přitomých j edno1ek'
služcbna j efuoliivé vldtnÍky j€dnotek. je zapotr€bi ú1čtÝltinové

9.

K prjj€ti usneseni o Děnč úč€lu uŽívá!Í stavby, o aěnč stalby' jakoŽ j o po&lat'ých zmčnách lýkajiclc| se
v]aslnílrlj ednotek.
čásridomujezapotřebisouhlasuvŠech
společnýcb

t0. Prc volbu členůorgánu' rczhodtruti o ýýšjčástek,k1eréjsou vlastnici jednolek povimi přispivat na náklady spojeié se

jednotekÍíajicichvě1Šinu
hlasů!a shromážděíi.
Cleí o.eánuj€
slnivou donu a pozemku'j e třebapří1omostvlashÍků
hlasůvŠech
vlastnikujedlo1ek
2Yolennebousneseljo ýýšjplíspěvkuje přijato.hlasujeJipro néjladpolovič!ívětŠina

I t . ZjednánI shromaŽděnise pořizuje zápis. kte.ý musl obsa}'ovat|

uvedeíi kdy by]o svoláno (po,váůa přilohou), zdajde o řádnénebo
a) datm a misto konáni s}tromáŽdční.
mimořád!é shomáŽděni'
b)!řija1á usnes€ní s !ýsledl] hlasoýiní k je.borlivýn bodúm
pro1i.ozbodnutís]rrcúížděli,kteň poŽádali o jejjch zaprotokolova'i
c)!ámi*) Členů
a předsedajícího
d)podpisyzapisovaíele
k pÍojednávaným
ljs1ilapřlsluŠ!é]ro
shromáŽdália podk]ady'kteréby]y předložeÍy
e)př{lohou,ápjsujeprezenční

ČLvr

I

slol€ č enstll' výbolie ťlčl€ n ný'
výborje slaÍutámim
a výkomým or8iánem

2.

V y b o |/ \ o I i / e s ý i c h. | e n !l i e J l e J u a m . | U p í e d ' e d . '

3 . Za výbo.j€ d ná lavenekjehopředseda'Jdeli o pisemnýpú\'ij ÚkoÍ' musi bý tentoukonpodepýbpředsedouÚboru a
člelen ýiboru'
dalŠím

4.

K platnosli2voloi čleu yýboruj€ zapotřebi,aby shroĎ&děnibyli příromi vlastljcijedlotek'keři m.ji většinnhl2s1
Cl€ í výboru 'e zvole!' hlduieJi prc nčjnadpololičnivělŠinablasůvšechvlasfuiku'Při blasoválj je roz}rodljjci
čás1ecn
domu'
ýelikos1spoluv]dbicl.ýchpodilůvlaslnihlj€ d notek !a společných
Pokud nejde o věci ve výlučné!.avonocj siromáŽdčni nebo pokud si rozhodováni v učifých včcechshronážděli
levyhmdilo a pokud nejde o věci spadajícldo působnostikoltrohÍ komjse' rozhoduje ýýbor' výbor Phí uýesení
sbJomáždční
a odpovldá mu 2a sYou čimoý' výbol se scházi d]e potleby' nejméněÝŠakčtlikrát ročně.výbor svolává
j€ h o pfeds€ d a' výbor je moho svolal pis€ m ě' telefonickyči e]ektronickylejménčtři dny !řed konáljm schnze

ó.

a) j€ d ná o věcechsprá\T domu navelek' rozhodujeýe věcechspnívydomu' |1erélejsou ve ýíU(nélnvomocj
shJoDážděll nebo pokud si j e sbÍonážděli n€vyhadilo '
připEnje lodklady lrojehoj€ d náni a ríď a organizujejedná!í.
b) svoláváshroĎážděíi,
c) u,avirá sÍLlouvy !a jednotlivé sluŽby pro společenstýí'ro,hoduje o ýýši záloh na t].!o s]uŽby' o zpnsobu
roáčtovíni úhmd2a slúby !a jedlo1livévl6biky, !e!i.li toto již íaloveno zYláŠtninp.ávíim !ředpjs€ m .
opra\ya pojiště!ídomu
zajjŠťuje
úče1ní
závěrky !říslušnéhoroku a př€dk]ádáji
d) Zabezp€čujea odpovldá za Yeden'úč€tniclvl a ses1avení
sh.omáŽděnike schválenj.
zabezpečuje
a odpovidáza vedenÍ
lisemosti, vedeníelidencečlenslvi'zápisů'usneseli.2a prováděli a evidenc'
dle lla1nýchpředpisů
vÍanujicich se k domu'
revizi'kontrol'proh]ídek
adalŠicn
úkonů
p.oÝedenlpraci.služ€ b apod.
čimos1i'
kontrolu.je
f)
sjed!ávádohodyo p.oved€ n ípráce'o pracovtrí
j€
d
notek.
k
zajjštěni
úbJad}
dluhú
vl6tníkú
činl
opatleni
c)
má lrávo vyzval vlastnlkyje.lnoteL aby do doby,neŽdluŽnývlastnlkjednotkysýédluhy ubradi'sloŽili ía účet
k platebnineschopnosti
slol€ č ďývi a dodávkaslužeb
slol€ Č enstvizálohu!a pokýi těohtodlúú. aby nedoŠlo

7.

u ýybrméhobďůowiho úst!v!'
výbor zďládá a spravuiepeněžniúče1

8.

výbor je schop!ý usnášeli' je.li plíroma ladpolovičli !ětši!a ieho členů.K pfijell rozhodnui' výboru j€ zapo1Ťebi
ladpolovičnívětŠinapfilomých hlasů'kaŽdýčle! májeden hlas'

9.

Z j€ d náni se pořízujezápis'k!€ ý musíobsahovatl
a) dalufi a misto konáni

b)
c)
d)
e)

přijatá usneseli
vJ'sledky hlasováni výboíu
fuímitkyČlenú
!ýboÍup1otirozhodnulÍvýboru' kteř' pož|rda!o j€jich za!.otokolováli
podliszapisovateleapředsedajicího

10' Členové
výborujsoupři!ýkonu sýénDkce povinnipoýupovals péčí
řádného
hospodáře.
] ] . Č1eívýboruodp.ýldáza Škodu'
kterouZTŮsobilporuŠenlm
svépúnl povimos1j'odlovědnos1jse čl€ ! v-vbonzprosti,
prckážřl! Že škodulezavilil' odpovědlosti se členljóoťu téŽzpťosti1ehdy.jestliŽ€ nesouhlasj]s roáodnutin
Úboru' ,je!oŽ llnění vnikla slolečelstviškodaa lecnal si sqij nesouh]alZaprolokololatv zápiseo jed'á!Í Úboru
L1eréptijalo ptedinčtné
rozbodnuti.

Č[Yu
(lokud je ro,hodlutiÚ shromáždění
us1aovena)
i'

je dloučlenná.
Koltrolni komiseje kon1ÍolíiĎorgl'íemspolečenslvl.

2'

Kont.olnlkonisej e podř1zená
herémuse zodpovídázesvéčimos1i'
louze shrcDáŽdční,

3.

clelyapředsedu koltrolnikomisevolía odvolávás]rromážděni

4.

Č]enové
koÍtÍolnlkomisemoho! bÍ polze členové
spol€ č enství
starší18 let a nesmíbýt ňezi seboua ani s člely
výborupřibuzri! řaděpímé,sourozencia ďimaželi.

5.

KonÍolníkomiseje olrávněnakoltrolovatv€ Š k€ . ou Činnost
společenstvÍ.
zejménado&Žovlíní
stanovspo]eč€ l stvia
prcjedlávatstiŽlos1ičlenú
společeníviv1eminudo 90 dnú'

ó'

j€ olráv!ěna se zúčďfui1
Kontrclníkomjseje opiáměna poŽadova1
od výbofu ilformace o čjn'osli společenstvl.
2aseďinlvýboru.nená !Šatv nčm.ozhodovací
pravomoc'

7'

Kontrolnikomisese vyjadřujek Účefuilzávčrce
2apís]uŠné
obdobi.

E'

Kontrotli komise na shJomáždčnipódává zpn'vu o s!é činnoíij ednou ročněpři projednáváni účetniuzávérky'

9.

výbor společels1víj
e povi'm posk)4nodveškedpodkladypotř€ b !é pro pnícikon1rohíkomise'

10' Kon1rchikomisese sch'ipodle potfuby'nejné!ěvšakdvatrátroč!ě,2 j ednei pořizuje2ápis.
.t.alo
us1&ovenil .l0 se pouŽijí'rozhodleJi shromáŽdhio zňzen'kontrolnikomise'

ČLvur
RozhodnutímiDo zNedáni sbřomÁžděni
].

osoba' která.je op!ávnčna
sbromáŽdělisvola! ňůŽenav.hnoutv píseméfomč, aby vlasfuícijedlo1ekťozbodlio
záleŽtostech'
kterénál€ Ž i d! působnosti
sbromáŽdě!í.
mimozďedálI- s Új imkourozhodnu1í
o zně!ě s1mov'

2'

Nárh musíobsahovaí
alespoňnávrhusnesení,
kdeJsouUverejnény
a
lodklady Po1ř€ b néprojeho posou,enjn€ b o úda.j,
údajo lhu!ě, vťkterése Dí vldtlik jedlotky vyjádfit. Lhútuk vyjádlení či!ípaháct d!í'

3'

K plafuoslihlasovánis€ vyŽadujevyjádře.Ívlastlika jednoí(ys uvedeliD d!e, mčsíc€ a roku' kdy bylo učině'ro,
aěni !ávrhu rozhodnutl'
lodepsmévlaslnírukounalisti!ě obsahujícjpl!é

4.

výbo. oaámi vlastlililm jednol€ k Y pisemé fomč výsledekh]dováni-a pokudbylo uslesenipiijato,oaámí jim i
celý obsanpřijatéhouM€ s eli. Neučili.li to bez Zbýe&é|o odkladu'múŽeoaámeli učilit na !áklady společelství
vlsfu!í] te!. kdo D$es€ni íavrhl'

Rozhodluti se piijíel věiŠinouh1asůvŠechvlastnÍkÍjednotek ]edažes1anoq ifŽaduji pro ro,hodovanou zá]eáosr
poČet
vyŠŠÍ
blasů'

čl. D(
vznik č|eĎství'
evidéDc€čl€ D ůspo|eč€ l ství
l

cleny společÚstvise stávajiÍizickéa práuické osoby'klerénaby]yvlastnictvijedlotek ! domě a to dleĎ vzniku
Společenstvilebo dlem nabytl vlastnictvi jednolg,.

součNě s převod€ ň nebo přechodemvldtlictvi jedlotky' spolullastnici
jednolekjsou společ!ýničlmyspo1ečenstvl'
při jeho vaikujsou uvedeiav pllloz€ téchlostanov.Seam čle!ůj€ vedena aktualizován
3 . .JméiaČleiůspolečenýví
v knize členůspolečels1vl.

vaiká a aiká
2. čl€ n stvi ve společenství

Č[x
Práva a povinlosti čl€ n ' spo|ečenství
l

Členspol€ č enství
má pnívozejména:
čimosti spol€Čens1vi
a) účastnit
se veŠkeré
b) podíletse stmov€ným způsobemna rozhodoráli sbÍoÚážděli
podmlnky
sllňuje.listmovené
c) volÍ abý vole' do oreánl společenství'
d) pŤedkláda!návrhy m zlepŠeničimosti slolečensrvi
e) obdrŽet vruČtováli příspěvku !a výdaje spoje!é se správou domu a záloh na íňrafu za slu2by. h€.é byl)
loskytnuty !a Úěe1spo]ečels1vi
f) lahližet do vŠ€ch podkladůrykajic1chse čimosíi společenstvia na sw] !á&lad lisemě poádat o poízeni kopie'
opjsu čiýipisu z těchto podkladů

2.

je povinm,ejmfua:
Členspoleč€ n stvi
a) doďŽovat s1dory ! plnit us'eseni o.8ánůspolečelstÝí
b) řidit se pli uŽívánispolečnýchčás1idomu. pozeDku a spo]ečnýchzařízeli domu pniúír']i pledpjsy' rozhodÍutÍmj
orgánůspolečelsivía pok}ny yirobce čisprávce lechnických 2ďi2eni
c) neprcdl€ně piseúnéupozorňoÝatyýbor !a závady vaiklé na společnýchčástechdom'! jal.o i na jednáníjiíých
půSobit
ktETé
společné
částidomupoŠko,ujiaďile podlesvý.h scholloýi a moŽnos1í
osoba na dalšískutečnosli,
proti tatovémupoškozováni,včetnč
čimosti směřujícik předch2eni škod
d) bEdit stfuovenépňspěvky na výdaje spojmé se správou domu a steove!é přlspěÝky na opE!,y, rekons1rukcea
domq neurčujeJi
modemizacedomuato poněmě podlev€ l ikosti spoluvlsirickéhopodlluna spol€ č nýchčáslech
jednotekjinat
pisemá dohodavšechvlastnlků
e) bJaditstÚoveqézáIohyna úhmdu2asluŽbya nedop]atbD"lývajíci z Wčtová'í
D mofoi1 po př€dchoziň lyzváli vs1u! do jednotky osobfu! pověřenýoh konlŤolou.pmÝáděnlm UpmÝ a upEv
j€ d lot€ k a domu.ja}ocelku
souvisejic{ch
s opÉvmi osíatniclr
g) ods1rdit na swj niáklad závády a poškozeni'keré Da jínýchjedlotkách nebo slolečných část€ch domu zplisobil
sám vlasbik j€dnolky, nebo ti. kteí s nim jednork! uŽívaji'nebo !ájenci čipodnájemoia přísluŠnicičinávš1čWíci
je,jichdoňáoosli
b) zdÍŽet se jed!áni. jimž by s€ ,asabovaro do práv os1atlich členůspo]ečenstvía podstatně omezoval nebo
nemoŽnoval výkoí j ejich pnív
i) umoŽnjtins1alacia údržbuzaříz€ni lro měleni !€pla a vody v jednotce a možnit odečetnměřených hodnot
j) píseměoaánittez zbýečného
odk|adu9ýborunab}tivlď1nictvíjedlo1ky
svédomácnosd'domác'ostinájemcen€ b o podnájemcea to
k) lisemě oznamoval!ýboru změly !očt! příslušnfld
do J0 d!ůodedne.l'd\ l'e /mčnědoŠlo
odk]adusvébydliště(mistorrvaléhopobýu) vceské republiceu
]) pisemě sděljt společenslvi
be2 zb}tečného
nebo právnjcká
fyzickýchosob.nebo sidlo v ceskérelublice u právnicl.ýchosob' MáJi fyziďá osobabydliŠtě
osoba sidlo mino územíceské r€publiky' je povinna b€2 zbýečnéhoodkladu po vaiku j€jího člestvi Písemě
oaámit spol€čenstvi LŤoúěbydlištělebo sídlai konfukfuía&esu pro doočová.i ! Č€ské republic€
proYádětjen s plseÍliým souhlasemvŠechč1e!ú
Úlravy' jinjŽ se měni vzhled domu, ml]Že č1€ n společenství
podilů!a spohčných
UPEvy' jimiŽ se měni WitŤniuspolád9nidoĎu a záJoveňvelikostspoluvlastnických
společeisl!í.
provádětje! !a zak]adě sm]ouvy o výstavběuavře!é se všemi členy
částechdomu můŽečlen společenstvi

Č|.xI

ZíDik č|enství
Ýe sDol€ č € n stYí
l'

Člens1ví
ve spoiečens1ví
zmiká:
a) úmíln členaspolečeÍstvlfyzic]ré
osoby
b) převodemlebo přechodemvldjljctvi j ednoib
c) zálikem členaspoleěelsfii lrávljcké osoby
d) zánikemjednotky.jejiMvlastnik€ mje č]e!společ€ n ství

2'

Společné
čl€nstvi sPoluvlastníkuzÚiNá j tehdy. pokud v důsledkuúÍminebo zijúikujedlo1ek zrlstan€ ze spoluvlasníku
poue jediný vl6blík j ednot|tr'

Č|.
xlr
Přavid|a přo tvorbu řozpočtuspo|eč€ Í stvív|'st!íků
1'

2'

3'
4.
5'
ó.

Přlmem společŮs1vi
vlastlik'ljsou zejnma]
jedlotek!a správudomuapo2emkupodleč]'xlll stanov'
a) přispěvkyv]ast!íku
b) úrck) z lrodlení přiiatéod vtastnÍkxj ednotek2 důvodDplodleni s llalbami přispěvl.t !á správu domu a lozemku
lodle Čl.x|]] stalov'
c) úroNyz !.odleni přijatéod llastnikrijednotek
l důvoduprodl€ í l s platba.aiza plně'llspojŤánebosouvisq||cIs
uávánlmjednotlrypodl€ čI'x]v stÚoi vče1Dě
nedoplaků, j cjichvÉčto!áni'a pokuty2anesplnělipoviÍnoýi
vlashlkaj€ d nolky podleli l3 odst.l zákonač'ó712013Sb'' |1erymse upEvujíněkeréo1lí^fsou!jsejjtís
poskýoviínim
plíěni spojených
s uŽivínlmbytŮa nebýovýchprostoruv doměs býy'
d) úrokyz vkladůna bankowichúč1ech
společeístýívlastniti1.
povinnostlze smluýsjednaných
e) p€ n ál€ ' úmkyz prodlmi a smluvlipokuryzallacenétřetímiosobmi za poÍuŠenl
společenstvim
vlastnIků.
pojist!éplnčnl2 pojjslných smluv sjedlmých společelsfijm vlasfuiku í'kajici se sloleč!ých čásÍí
a bonifikac€ za
'
přÍbiýý škodnípruběb' a
g) přijÍnypl'íoucÍ z nak]ádánis ma.jetkemspolečenstvillastliloi'
pňjmyplynouciz 'akládáDlse spoleúrýDičá5tni,a to i v připadčPříjm€ D slol€ č enstvjvlďltr)íh1.ejsou
Žejsou
fuaz€ n y na bankoni účet
společenství
vlastniht]jdezejmfuao tÍo přÚmy:
a) 'ájemé z plonájmuspolečných
částidonq
b) úíok' z prodleni placenéz důvoduprodl€ní nájencn 1ěcbtoslol€čných částis pla1bmi náj€n'ého a s úhradmj za
plněli spojetráS uŽválimrěcbtospolečných
částiýčetně
Íedoplatkú
zjejicb vyúčtování'
a
c) plijm] od třetíchosob pl}nouci 2 lrovozoviíni t€chnických zalíz€nl v domě pro t)'t! osoby'
výdajespolečensNl
vlastrrilújsou
nót]adrna spÉvudonu a pozeDku'
Návrh rozpočtupřipravuje výbor a předkládá ho ke schváleni shrcmáždčni
1ak'aby Shonáždčnío schválelj rozpočtu
ro,hodlonejpozdějido 20' plosinc€ rokupředcházejíciho
tomu'prc kteý se rozpoČ€ tschýa|uje'
Zátladnímkiíériempfi seslalo!ánlrozločtujezabezpeč€ nv)tnmého
i
nosPodařeni
s fmačnimproýředly !
běŽném
iooe a vývoŤení
dosta1ečné
findčníre2€ n y na oprevynebostav€ b níú!.avyspo]ečných
č6tídomup1áúoveé
v budoucích
letech'
výsl€ d ky phě!írozpočtuschvalujeshroĎlíŽdful
Ý rámoischválení
zprávyo hospodďe!íspo]ečelstvl
ýlasÚlků.

Č[xru
Pr
l.
2'

3'
4.

id|ápro přlspěÝkyna sP.ávu donu t pÍozpůsoburč€ n ij€ j i.h Ýýšep|aconé
jodnotliyiÚi vlastlirryj€ d not€ k

Přispěvkyllati členové
slolečenýví
měslhě v Částkácia 1€ r minechstoov€ ! ých sbÍomážděljĎ
a lo Ía účet
' b o | eď. l ] v | . p o | U d\ h l U m a , d énnel . l Ú o v | ] i n Á
Na kaŽdou.jednotlstej!ěse .ozvrhnou|
a) nákladyna odměňová'i čle'ů\Ýboťtr.
b) nál<lady
na vedeníúče1niclvi,
c) náuady na vlastni gp.ávni čilnos!
d) náIlad)' na rozítčtování
a Ýr!č1ovei Plně.i spojaýcn s úívánlň jednotek' Ýčetněp.ovedeníodečtů
hodnotz
poDčrových
měřid€ l spotŤeby
ýodya ze zďiz€ n í slouŽíci.}k rozúč1ováli
ÍikladrlÍa te]rlo'
ostafuínákladyna spiivu domua pozemkuse |oarhnou podlepodi]una sloleČných
čáltech'
Při převodu vlasÍ cké|opn'va k jedloíce nevaliká společels1vivlďt ku povinnoš vypořáclatpřispčvkyna správu
dofiu ke dnj účinnoslipřevodu' Společenstvivlasrrrihl vydá vlasliikovi j€dnotl], na jeho žádostpotýzeni' j akédluhy
souvisejicisespÍiýoudonu apozen*u pŤ€ jdou!a nab)lalelej€ d notky' ptípadně
Žeta]<ové
ďlny nejsou.

Č|.
xrv
Frávid|! přo přílpěvky o! úbřáducénďuž.b ' p.o způsoburč€ n íjejicbyýšep|ác€ í éj€ d not|ivými ý|$tník] i€ d lot€ k

]'
2'
3'
4'
5'
6'

7'

v doměs býy (dál€ j m
o1á2kysouyiseji€ ís posb,továnimplnělisloje!ých s uŽivánimbýů a nebýovýcnpíosloiů
''slúbý') a postup při u!čováDízá]oh za sluŽby,rozúčtováli,ifúčlováni a v}Ťořádánl Íákladůna sluŽbÍ lokud ne!í v
těchto stanováchuý€deno jilak' upravuji 2vláltli právnj předpisy'
Službmi jsou zejnénadodávka íeplaa cenbalizovanéposkýovánl €plé vody' dodá}ka vody a odvádčníodpafuích
vod' provoz ýÍahu' osvětlenl společnýchploslor v domča pronájem konrejneÍua
odvozkomunálnihoodpadu'
o dru}u poskýoveých služeb,ýýšizáloh lhútčplaceni záloh a o zllisobu rozúčtovánice! s]uŽeblajednorB
rozhodujesbrcnáždění'Znfua zp$obu rozúčtovánijemoaá vŽdy aŽ po upl)alu1lzúčtovaciho
období'
Ne.ozhodnelisbromáždě!íjinak.
u.člposkýovatelslu,ebměýčll zálohyzajed'ollivéďužby,ja.ko
měSičnílodilz
předpokládaných
na slúby 2 uplynu]ého
!ok\ lebo pod]eloslednihončíovacího
ročnichnák|adů
obdob''aneboz
nátladů odvozenýchz pŤedlok]ádmýchc€! běŽnéhorcku'
jinak' iozúčtujlse náklady !a službytako:
Nerozhodn€.li shrcmóždčni
a) dodávka vody a odýáděni odpadnichvod v poněru nmďených hodnot!a podruáýcb vodoměrech
b) t€p€lná eí€ígie na latápěli vjednot@ podle 4lášnfuo práv.ího předpisu (Poměrzátladní a spotřebni
sloŽky:50:50)
právnihopř€ d pisu (poměrZákladnla spotleblisloŽ]ry
1eplé
uítkovévody viednotcepoďezvláŠtniho
c) posr]4ování
30:70).
prostorv domě,odvozkomÚálíibo odpadL!
pÍoíorv doně. U}lidslolečných
d) p.ovozýahq osvětl€ n l společnýcb
popŤípadě
siuŽeba přijemcensluŽeb'poďepočtuosobdl€ č1.X' ods1.
dalŠí
slúby sjednÚéme2iposkýovatelem
2 p1sm'k) S1movroáod!ýoh pro rozÚčtovánÍ.
VÉčtováli záloh na úhadu za službyj€ výtoÍ povinen zajislit j€denkráÍ 2a ačtovaci obdobi. L1e.ýmj e kalendáírrirok.
lejpozději do 4 kalendáfirich měsícůpo ukoíčenikalendiá}nihoroku, Po obdJŽďi vÉčtoÝjníje třicetidemi reklamační
lhútaa po ni následuje třicelidemi lhůta!a v}pořáď'ní přeplatku a ledoPlat|a.

Č|.
xv
PÍaýidl' pro Úžívání
spo|ečDých
čó!tí domovDiřád
1'
2

Nedilnousouúis1í
steovje domowi řád'
Domovli říd j e připoje! j ako samostatíápíloha.

Č|.
Xvr
Hospodář€ n í spo|.čeNtví
]'

společeísrvi s!.awj€ svěř€né leDěžníprostředky vlast!íkůjedno1€k' kteréskládají členovéspolečelstvi na nákiady
2a ď!Žby'
spojené
se slrávou spolgčných
Částí
doÍu apoz€ m ku a 2álohověna úhradu

2'

zajišťováním
čimostipověřitjirou
společ€ n stvlňtŽe se sÓUlrlďen ladpolovičÍivětšinyvšechčle!ůspolečenstýí

3.

předpisů.
podleákonač.563/t991sb.. o účehictlIv€ áěni pozdějŠich
vedeúčebricťvi
Spoiečelstvi

4'

muŽebý rozdčle! mezi členy
Plípadnýzjsk hospodďeni společenství
po scnváleníúčeťli
závěrkyna zákiaděsouhlasuvŠech
Členů
spol€ č eíívj' zisk se rozdělÍpodle velikosti
společenstvi
podilúčl€ n ů spo]eč€ n stvina společíýchČasteůdomu a pozertku' v daňoyýchzáleŽitost€ c hs€
spo]Uvlasbických
pÍá\Ťjcb
předpisů'
lostuPujepodl€ zvláŠfuich

5'

členovéspo]ečelstvi
ručíza závazky společŤstvispojenés hospodalenlĎspolečmstvi! poúč.u'kted odpovidá
podilůna společných
částech
domu'
velikostjspoluvlastíických

6.

Zprlsoblatládá!í s majetk€ B společenství
muí bý v soolddu5 těĎito sla'ovaĎi. Nakládánl s mljelkem nlsi bÍ
prováděno s péČl
ňdnéhospniÝce ci,iho majetkua pod]e rozhodnutjschYďe!ých vldtljk] jednotek'

ČLXvIr
Zálik společ.dství
Spo1ečens1vízÚikívpřípadčzá!ik!domuavpňpad€chuvedenýchvs5odst.óa7,ákoía'

č|.xvl[
znÝě.eč!á uýanov€Dí
T}to stanovy'abýaji platlosti a účilnos1iokamŽikemjejich schváleÍrlsbromážděnlm.

A'/

/[/tn-)
Ing' Jiří Koubek
předsedavýboru SvJ

/

Ing.Miloš Velikovský
čl€n výbolu SvJ

l0

Domovnířád
je upmven poďe příslušnýchustanovenízákona č.89l2o72. sb. občanshýziikoník ve znění
jednotekdomv'č'p.494, 495 a 496
předpisůa stanov ,'společenství
souvisejících
vlastníků
ulice Továmív Trutnově..(dálejen SvJ)' jejichžje nedílnousoučástí'
PlatÍrost
Domovního
j
j
j
řádu podléhá ednomyslnémuschválenína schůzivlastrríInib1tových ednoteka eho přij etíj e
potvlzeno podpisem jednotliv.ýchvlastníků,že se zněním Domovníhořádu byli seznámeni,
rozumí jeho obsahu a souhlasísjeho ustanovenímim zilkladě svobodrrévůle a podpisem
Řád bude v1.věšenve společnýchprostorechdomu.
orgánůSpolečenství.
I. Úvodni ustanovení
(dáe jen SVJ) obsahuje
I/l. v návaznostina příslušné
zákony a stano\T ,,spol€ č enství..
domovnířád pravidla plo uŽíváníbpů' nebýových prostor a společnýchčástídomu, jejich
zďízení piostol a nemovitostí,ktelévlastnívlastnícibyových j ednotek(dále jen příslušenství
k b}tůmvlastníku)'takjakje zapsánona Listu vlastnictví,kteťýjeuloženna Katastrá]nímúřadě
_ katastriílnípmcovištěTlublov.
V2. Pravidla a předpisy, která se vážík vlastníkovi bÍu pla1íi pro osoby' jimž vlastníkb}'t
Fonajal a to v těch bodech,kde se jedná o udržovánípořádku, dodržovánípříslušnýchzríkonů
prostorv doměv zájmuklidného
(zejména
bezpečností
domu,spo]ečných
zríkona
o odpadech),
jako
je úpŤavabýo}^ýchplostol'
případech,
soužitímezi a vlastní(y a niíjemci, v ostatÍrích
příslušnápovoleník úpravámprojedná s vlastníkem,kteý jedná s olglíny SvJ a přijímá od
orgránůSVJ příslušnépokyny' Pokud hodlá vlastnik b}tu pronajmout byt s piíslušenstvím,
podle zítona, jménaa kontaktyna osoby, kter;fonbyt plonajímáa je povinenje
oznrímí'
seznámits Domovnimřádem.
pravidel pro klidnésoužitíobyvatel domu,
I/3. Účelem Domo\,11ího
řáduje zajisútdodržovríní
dodržovrínípořádku a hygienických podmínek ve společných plostorcch domu a na
přislušenstvík b}tůmvlastDíhi, pečovato bezpečnostdomu a jeho obF'atel podle pla1ných
právníchpředpisůa Stanov, lopřípadě technickýchpředpisů'
v|astníků
vůčivlastnftůmbytů
II. Povinnostispolečenstvi
a jeho orgáÍtůvůčivtastnikrimb}tůjsou vymezeny $anovaml
PoviÍmostiSpolečenství
společenství
'
III. Práva a povinnostiv|astnikabytu
Práva a povinnostivlastníkabýujsou obecně\Tmezenystanovamispolečenstvi.
Pro udřž€ n í pořádku v domě platízejménatato da|šíustanoy€ n í|
I[/1. v]asfuíkbýuje oprávněnlYžadovatpo ýboru SVJ, aby mu zajisúlnerušené
bydlenív
jeho býě tím, žespolečné
částidomu budou užíviínyv souladr-rzejménas tímtodomo\Ťlím
řiidem a žebude včaszajišt'ovlínoodstaňovrínízávad, kteréje omezujív bydlení a zajištěny
podmínkyužívfuíspolečnýchplostor podle platnýchplál1lích předpisů.vlastník
bezpečnostní
osob po okny domu, zejménaupe\,Ťrěním
b1trrje povinen zajistit bezpečnostprochrázejících
příslušných
předmětů(např' tnůlíky s květinami) podl€
ustanoveníobčanského
zríkonjku.

IIV2' Úklid, úddbua opravyb}-tuajeho zďízeníprovádívlastníkb}tuna svůjnáklad.Úk|id,
údťbua opravyspolečných
prostor(schodiště.
chodbyv přízemía sklepníplostory)zajišťuje
svJ
z
lbndu
oprav.
zirnni
plovádí
podle příslušnýchustanoveníziikona o
udtžba
se
Úbol
pozemníchkomunikací. Prostředky a pomůcky pro úklid' ke ktelému se počítái údržba
chodníkůa pozemku,nríležející
domu,jsou zajištbványvýborem SVJ z fondu oprav'
III/3. Vlastnft byu můžeprcvádět úplavyb}tu podle vlastníhouvážeDí'U stavebníchúprav
b)'tuje nutnéstavebnípovolenípo předchozímlyjádření výboru SVJ. Úpravami v bytě nesmí
okozit Úkon vlastnického práva vlastníkůostatnich bytu ani nesmí obďozit fuDkčnost
společných
částí
domu'Úpravy b1tu,jimiž se měnívzhleddomunebojeho vnitřníuspořádání'
můževlastníkbytu provádětjen se souhlasemSVJ. Pokud při opravácha úpraváchbýu bude
vlastník užívatspolečnýchčástídomu md obr,rykloumíru' např' k časově omezenému
skladování poťebnéhomaledálu, je povinen zajistit bezpečnéuloženímaleriálu a o této
činnostiinformovat předem svJ. vlastník b}-tupo skončeníúpravje povinen odstlanit ze
prostor(chodby,schodiště,
společněužívaných
přísfupové
plostory ke sklepům,popř' jiné
prostory naležejícík bytům vlastníld veškeqíodpadov'ý mateliál, sypk"Ýmateriál a jiné
předměty' kteréq'užil při úpraváchb1tu a na svénáklady na skliidku.
IIU4. vlastníkbytuje povinenpři používání
popelnic,se říditzíkonemo odpadecha pokyny
osob,kterézajišťují
pořádkukolempopelnic'
dodržovríní
[I/5. Pověřený členvýbolu Společenstvíplo dům můževstoupit do byttr zásadně jen se
svolenímvlastrríkab}.tr,r
a po předchozímohlášeni'vlastní( b)'tunemůže
odmítnoutj eho vsfup
v případě, že to nezb}tně vyžaduje úprava.plovoz a opIa}T ostatních bytu, popřípadě
spoleěnýchčástídomu aneboopatřeník zastaveníěi šiřeníškodz havfuieneboživelníudlílosti.
Iu/6. vlastníkb}tuje povinenpřispívatsVJ pravidelněměsíčně
na úhraduvýdajů,kterémá
SVJjako správcespolečných
částídomu'do příslušných
fondůSVJ. Spolu s tim platívlastník
byu měsíční
záIohyza službyposkýovanému v souvislostis bydleníma zprosťedkovávané
SVJ.
IV. Užívánispolečných
prostor a zaříz€ n í domu
IV/1. Společné
plostory a zďízenídomu se mohou používat
pouze k účelům,
k nimŽ isou
uÍčenya tak, aby nedochr2elo k omezoÝínípúv ostatníchvlastníkůbytu. Vchody. chodby,
schodištěapod' musi lustat volné' Není přípustnépouživatspolečné
plostory ke skladování
jenjednomuneboněkolikavlastníkům
čehokoli,
co nríeží
b1tuv domě,pokudnemajíod SVJ
povoleník časověomezenému
využitítěchtoplostol pro sebe.Dostatečně
velkéspolečné
prcstory můžesvJ \,yhÍaditvlastníkůmb}'tuk u.živáníplo lllčibýúěel,např. pro jízdníkola.
IV/2. Spoleěnázďízenídomu se mohou používat
pouze podle pravidel stanovenýchSvJ'
je
Pokud pouŽívání
společného
zďízeníspojenos€ spotřebouenelgienebovody,je uživatel
povinen spotřebu uhďadit způsobem.který mu SVJ určí.výjimtou je qréivríní ú.klidové
místnostiv suterénuplo účelyúklidu společnýchprostol. Jakékoliv úplavy na elektfickém
osvětleníelektrických zďízeníje povoleno pouze se svolenímsprávy domu. Hlavní uzávěry
vody' plynu, elektrickéskiíně a podobnázďízenímusíbý vohě přísfupná.Je s nimi zakázrána
jakríkolivneodborn.ímanipulace,pokud nejde o odvrácenínebezpeěíplo osoby a dům'
IV/3. Ve společných
prostorechdomuje zakázánoparkoviinimotoloÚch vozidel - byový
důmnemá k tomutoúčeluzkolaudovanÝDlostor '

IV/4. Vlastníci b1'tůjsou povinni rnnožnitpověřenémusprávci nebo dodavateli přístup k
spoťebyi v případě'žejsou umístěnyvjejich bytě.
uzávěrum plynu' vody a tepla a k měŤičům
užíváúí
Iv/s' vlastníci b}'tůjsou na Úzvu výboru svJ povinni zanec}ratnedovoleného
plostora zďízení,tj. např.odshanitz chodbysvévěci, kterétam skladují'
společných
IV/6. Způsobí-livlastrríkb1.tunebo osoby s ním bydlícíškoduna společnýchprostorách a
zďízeníchdomu,je vlasbík b}tupovinenji na svůjnríkladbezodkladněodstranit.Neučiní-li
tak' zajistíodstanění škodysvJ a to na náklad vlastníkab}tu'
v. zajištěnípořádku a čistotyv domě
v/1. osoby bydlícía zdržující
se v býějsou povinniu&žovatčistotua pořádekv domě'
v/2. ve společnýchprostoráchdomuje zakázáno kouření.
vB. Čištění
věcí' např. klepáníma vytřepávríním'je možnéjen na místechk tomu urěenýcha
prostormusíbý uveden do původníhoslavu.
mimo dobu nočníhoklidu. Znečištěný
v/4. Čištění
věcína chodbáchnebov jiných plostoÍáchdomuneni dovoleno.
Pořádek a čistolave společnýchprostolách domu a na přilelůých pozemcíchse udduje v
rozsahu:
násIedujícím
a) m}tía stíiíníschodištěa chodebvč.chodebpřed yýtahy,čistěníoken a zábradlína chodbách
uŽívání.
a schodištích,udržováníčistotyv misb]ostechurčenýchke společnému
prostol
chodebajiných společných
b) osvětlováníschodišť'
vI. otevíŤánía zaviráni domu a přistup ke společnýmprostorám
od h]avníchdomovních
VI/l. KaŽdý vlastníkbýu obdržipři \.Fněně zámku od SVJ tolik k]íčů
členůdomácnostiplus jeden navíc.Dále ob&žíklíčod běžně
dveŤí'kolik je přihlríšených
jako j sou vstupy do sklepů,kolámy atd.
poúívanýchmístností,
VI/2. K]íčeod společnýchěástí domu, keré mohou b:ýtpoužíványvlastniky b}tů, jsou k
domu,
dispozici rr předsedyvýboru, stejnějako klíčeod místností,kde jsou obsluŽnázaŤízení
hlavních uzávěru plynu, vody a lLlavních měŤidel spotřeby vody, tepla apod' Přístup k
nríbradnímklíčůmmají členovévýboru SvJ. v případech trvalejšíhoa častéhouŽíváÍrí
příslušné
ěásti domu vlasmíkembÍu mu SvJ posk1.tnena požádánía za úhraduklíč'o kopiích
klíčůse vede seznam,a to od doby vzniku společenstvípro dům.
bytu a osobys nímbydlícíjsoupovinÍrizamykatdůmod 22. 00 hod.do 05. 00
KaždývlastÍlík
hod.
vII. Klid v domě
ul/l. vlastník b}.tuje povinen zajistit, aby všichni' kdo b}t obývají,neluŠiliostatníob).vatele
domu nadměmýmhlukem.

vlv2. Pokud je vlastdk bytu nucen vydávat nadměmý hluk ve svémbýě, např. v důsledku
oprav b1'tu,oznrámito pfudemsousedůma dobu obtěžovánihlúem zkÍátína nejkatšímožnou
míÍu.
vI|,/3.v doběnočnfioklidu od 22. 00 hod. do 06. 00 hod. se nesmípoužívat
hlučné
domácí
spoťebiče'ani jinak rušithlukem.
VIII. Informační
zařízenív domě
vIIUl. SVJ instaluje na vhodném,všem přístupnémmístě v každémvchodě informační
výaěsku;jejím prostřednictvímpředává správa domu informace vlastníkůmbytů.Jiných míst
v domě nesmíbý pouŽíváno.
VIII/2. sVJ vhodně označípodlažína schoďšti, společněužívané
místnosti'hlavni uzávěry
plynu' sfudené
vody,TUv,jističeelektřiny'}Llavní
měňdlaapod'
YIIU3. vlastíci b}tujsou povilrni označitsvůjby, zvonek a schriiokuna poštujmenovkouse
svým jménem,popřípadě s jménempodnájemníkanebo nahlásit pověřenémusprávci, aby
jmenovkuzabezpečil.
VIII/4. JakékoliviďoýLačni zaÍízení'napÍ'firemníčireklanní štít,je možnéumístitna dům
jen se souhlasemsvJ za dodrženipředpisů,l1elé se na ně vztahují.
Ix. chov domácíchzvířrt
Ix/l. vlastníci b)'tůmohorrchovat jen takový poěet domácíchzvířat takovéhodruhu' ktery
neobtěžujezvláštělúúem a zápachemostatníob}-vateledomu.
IX/2. Vlastnícibýůjsou odpovědnizajimi chovanázvířata;v tom zejména
zajisti,aby zvířata
nenarušova]a
práv
vlastnických
a
užívacích
ostatních
v]asfuíků
b1tu
a
dalšíchuŽivatelů
{Íkon
domů'Znečištění
společných
částíajiných plostora zařízenív doměchovanýmizvířa1yjsou
jejich vlastrríci
povimi odsbanit.To platíi o škodách,kterézvířaiav domězpůsobí'
x. Ustanoyeníspo|ečnáa závěrečná
X/1. JsouJi úivateli bytův doměi nájemnici'vztahujese na ně domovnířád s tím,Žejejich
bydleníje upravenonájemnísmlouvou uzavřenou pod]e ustanoveniobčanského
ztíkoníkuse
všemidůsledky,
lr1eré
z tohoplynou.
X/2. Spory vzniklé mezi vlastníkybytu a pověřeným správcem řešívýbor SvJ, pokud řešení
nenáležíjinému org|ánu'PorušenípoviDnosti a zásad uloženýchdomowím řádem můžeb]ýt
předmětemřešení
ajednríní
orgránů
SVJ' ve viážných
věcechi prá\,Ťí
cestou.
)V3. Dodržování domor'rríhořádu bude kontoloviíno členy výboru sVJ a splávcem.
PorušovánídomovnÍlořádu bude řešenodle plalných Zíkonůa vyh]ášek.
X/4. Domovní řád je schvalovrínve smyslu slanov ',společenství..
shromážděnímvlastníků.
DojdeJi ke aněnám domovnÍlo řádu v době mezi sbromráŽděními
vlastníků,q4o změny jsou
považoványza dočasnéa jsou schvaloviány výbolem společenstvípro důma plďi ů do
je buď potvldí,nebo zruší'
shlomážděnívlastníků,lÍeŤé

xI. Platnostdomovliho řádu
TentoDomo\Ťířád byl schváen usnesením
řádnéschůze..svJ.. ze dne 14. 12.20l6 a v tomto
zněníplatíaŽ do následujícízrrrěnyprovedenésbÍomáždění
SpolečeÍlství.

k**7
In8..]iří
Koubek
předsedavýborusVJ
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