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DOMOVNÍ RÁD

1. Úvodní ustanovení
1. V návaznosti na príslušné zákony a stanovy družstva domovní rád (dále jen DR) blíže
upravuje, specifikuje a rozpracovává organizacní a technické podmínky, výkon
uživatelských práv, zpusob užívání domu, bytu a nebytových prostor v dome ve
vlastnictví 64, družstva ná}emníku (dále jen družstvo).
2. DR zavazuje všechny uživatele bytu a nebytových prostor v dome a tvorí spolu s obecne
formulovanými nájemními podmínkami základní vnitro družstevní dokument blíže
upravující výkon uživatelských práv nájemcu a clenu bytového družstva (dále jen
uživatelu).

2. Výkon uživatelských práv
2.1. Povinnosti a práva družstva vuci Clenum a nájemníkum
1. Družstvo je povinno uživatelum zajistit plný a nicím nerušený výkon uživatelských práv.
2. Družstvo je povinno pecovat o spolecné cásti domu a o dodávku energií a služeb
souvisejících s byqlením tak, aby umožnilo uživatelum nerušené bydlení a využívání
všech služeb souvisejících s bydlenílll v dome.
3. Družstvo je povinno pecovat zejména o strechu, fasádní opláštení, vchody, schodište,
výtah, chodby, kanalizaci a rozvod elektriny ve spolecných prostorech.
4. Družstvo se stará o to, aby byla provádena vcasná údržba, opravy i modernizace
spolecných cástí domu podle možností.
5. Družstvo muže žádat, aby veci upravené bez jeho souhlasu byly uvedeny do puvodního
stavu. Uživatel bytu a nebytových prostor odpovídá za škodu, která vznikne neodborným
provedením zmen a úprav.
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2.2. Povinnosti a práva uživatelu bytových a nebytových prostor
1. Uživatel je povinen užívat byt, nebytové prostory, spolecné prostory a zarízení domu
rádne a podle jejich urcení, rádne využívat služeb spojených s bydlením a zachovávat
všechny predpisy o užívání družstevního majetku.
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2. Uživatel je povinen zachovávat zásady obcanského soužití a ustanovení DR a vytváret tak
spolecne s družstvem podmínky, zarucující všem obyvatelum domu nerušené užívání
bytu, nebytových prostor, spolecných prostor a zarízení domu.
3. Uživatel je povinen trvale dodržovat povinnosti vyplývající z požárního rádu.
4. Uživatel je povinen prispívat družstvu pravidelne mesícne na úhradu výdaju, které má
družstvo jako správce spolecných cástí domu a do príslušných fondu družstva. Spolu s tím
je uživatel povinen platit mesícne zálohy za služby poskytované mu v souvislosti
s bydlením a zprostredkovávané družstvem. Vyúctování techto príspevku a záloh provádí
družstvo každorocne.
5. Uživatel odpovídá a nese odpovednost i za chování a jednání osob, které se s jeho
souhlasem a vedomím zdržují v družstevním dome. Ustanovení tohoto clánku se vztahuje
i na nezletilé.
6. Uživatel je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, která zpusobil v byte,
nebytovém prostoru nebo dome sám, nebo jež zpusobily osoby, které se s jeho souhlasem
a vedomím zdržují v družstevním dome.
7. Uživatel je povinen umožnit povereným zástupcum družstva po predchozím oznámení
vstup do bytu nebo nebytového prostoru ke kontrole technického stavu užívané cásti
domu, k provedení odectu zabudovaných meridel a dodržování náj emních podmínek.
8. Uživatel je dále povinen ucinit taková opatrení, aby pri dlouhodobejší neprítomnosti mohl
být rychle vyrozumen, vyžaduje-li to naléhavost situace. Hrozí-li nebezpecí prodlení nebo
jde-li o obecný zájem, mohou kompetentní pracovníci družstva úredne otevrít byt, a to
vždy za prítomnosti clena predstavenstva a pracovníka policie. Musí pritom ucinit taková
opatrení, aby byl co nejvíce chránen majetek uživatele.

2.3. Zánik práva nájemce užívat byt nebo nebytový prostor
1. Právo užívat byt nebo nebytový prostor zanikne písemnou dohodou mezi družstvem
a uživatelem nebo písemným oznámením uživatele, že nechce tuto cást domu užívat.
V písemném oznámení musí být uvedena lhuta, kdy má užívání skoncit, a to nejméne 1
mesíc predem tak, aby skoncilo ke konci kalendárního mesíce. Není-li lhuta uvedena,
skoncí užívání koncem mesíce následujícího po mesíci, v nemž oznámení bylo doruceno
družstvu.
2. Právo užívat byt nebo nebytový prostor zanikne též z rozhodnutí soudu v prípade podání
žaloby (dlužníci) ci z duvodu majetkového vyporádání.
3. Právo užívat byt nebo nebytový prostor zanikne také, je-li byt dlouhodobe neužíván bez
vážného duvodu, opušten, zdevastován, vznikne-li nebezpecí poškození práv nebo
majetku ostatních uživatelu družstevního domu, z titulu nebezpecí neoprávneného užívání
bytu nebo nebytového prostoru kriminálními elementy apod. V takovém prípade rozhodne
predstavenstvo družstva, po predchozí výpovedi s privolením soudu, o obsazení bytu nebo
nebytového prostoru novým uživatelem.
4. Po zániku práva na užívání bytu nebo nebytového prostoru je dosavadní uživatel povinen
odevzdat jej družstvu ve stavu, v jakém jej prevzal ci lepším s prihlédnutím k normálnímu
opotrebení, pokud se s pronajímatelem nedohodnou jinak.
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3. Užívání spolecných prostor a zarízení domu

1. Spolecné prostory a zarízení domu se mohou používat pouze k úcelu, k nemuž jsou
urceny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelu. Vchody, chodby a
schodište musí zustat volné.
2. Uživatelé jsou povinni umožnit družstvu prístup k uzáverum plynu a vody a k mericum
jejich spotreby i v prípade, že jsou umísteny v jejich byte.
3. Zpusobí-li uživatel, osoby s ním bydlící ci uživatelova návšteva škodu na spolecných
prostorách a zarízení domu, je tento uživatel povinen ji na svuj náklad bezodkladne
odstranit. Neuciní-li tak, zajistí odstranení škody družstvo na náklad uživatele.
4. Ve spolecných prostorách domu je kourení zakázáno.
5. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu urcených, a to takovým zpusobem,
aby byla zachována co nejvetšÍ cistota. Nádoby na domovní odpadky musí být umísteny
na míste urceném a obvyklém, kde nepusobí hygienické a estetické závady a odkud je lze
bez zvláštních potíŽÍ a casových ztrát vyvážet ke sberným vozum. Nádoby na domovní
odpadky musí být po vyprázdnení dány zpet na urcené místo.
6. Nádoby na domovní odpadky musí být plneny tak, aby po naplnení bylo možno víko
nádoby uzavrít. Není dovoleno do sberných nádob ani poblíž nich umístovat nadmerné
predmety a demolicnÍ odpad (napr. nerozrezané vánocní stromky, umyvadla, WC mísy,
vybouraná potrubí, celé krabice od zbožÍ atd.). Predmety, které není dovoleno do sberných
nádob umístovat, musí odstranit na svuj náklad uživatel.

4. Zajištení porádku a cistoty v dome
1. Uživatelé jsou povinni udržovat cistotu a porádek v dome.
2. Družstvo zajištuje porádek a cistotu ve spolecných prostorách domu, zejména mytí
a stírání schodište, chodeb a výtahu, cištení prosklených dverí a zábradlí, dále osvetlení
schodište a chodeb a údržbu a opravy spolecných prostor.
3. Rozhodne-li se družstvo na své clenské schuzi, že úklid spolecných cástí domu
a prilehlých prostor bude prováden svépomocí, jsou clenové družstva povinni zajistit
splnení úkolu, které jim budou v rámci svépomoci prideleny.

5. Klíce a jejich užívání
1. Každý uživatel má právo na 1 klíc od hlavních vstupních dverí do domu a zároven na
dvorek a dále na 1 klíc od bytu a od poštovní schránky pri pridelení bytu.
2. Každý uživatel je povinen v dobe, kdy má být dum uzamcen, za sebou zavrít a zamknout.
Rucí tak i za osoby s ním bydlící ci svou návštevu.
3. Klíce od uzamykatelných spolecných prostor a od místností s uzávery vody, plynu, od
strojovny výtahu a od kanalizacních cistících otvoru jsou uloženy na míste k tomu
urceném.
4. Po zániku práva užívání bytu nebo nebytových prostor je uživatel povinen odevzdat
družstvu všechny pridelené klíce, bez náhrady.
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6. Otevírání a zavírání domu
1. Dum se uzamyká celodenne smerem do dvora. Smerem do ulice se dum uzavírá.
Uzamcen je v dobe od 22.00 do 6.00•
2. Družstvo musí zajistit taková technická a organizacní opatrení, aby nebylo bráneno
donášce pošty, novin nebo vstupu jiným orgánum ve výkonu jejich povinností.

7. Prístup ke spolecným cástem domu
1. Osoba, která uzavrela domovní uzávery vody, plynu nebo elektriny musí zajistit, aby
jejich uzavrení a opetovné otevrení bylo uživatelum vcas oznámeno.

8. Osvetlení domu
1. Družstvo zajistí osvetlení spolecných prostor, chodeb a vchodu s prihlédnutím k obecne
platným normám vydaným pro osvetlení domu tak, aby byla zajištena bezpecnost osob
v dome se pohybujících.

9. PouŽÍvání sklepu a sušárny
1. Sklep (sklepní kóje) tvorí soucást nebytových prostor k nájmu bytu a je uživateli pridelen.
2. Sklepní prostory jsou oddeleny od ostatních spolecných prostor samostatnými dvermi,
které se uzamykají a každý uživatel má v držení 1 klíc tak, aby mel do sklepa nerušený
prístup.
3. Platí zde obecne závazné, právní, bezpecnostní a požární predpisy, zákaz skladování
horlavin všech tríd, plynových a tlakových lahví, pohonných hmot, toxických látek,
motorových oleju a motocyklu.
4. Kourení a užívání otevreného ohne ve sklepe je zakázáno.

10. Držení domácích zvírat
1. Uživatelé jsou odpovedni za jimi chovaná zvírata. Zejména jsou povinni zaJIstIt, aby
zvírata nenarušovala výkon uživatelských práv ostatním uživatelum v dome napr. u psu
(kocek) hlasitým štekotem (mnoukáním)ci znecištováním spolecných prostor. Znecištení
nebo škody na spolecných cástech domu a zarízení zpusobené chovanými zvíraty jsou
jejich vlastníci povinni odstranit.
2. V zájmu zachování hygieny, cistoty a porádku v dome a jeho okolí, bezpecného
a klidného obcanského soužití je chovatel povinen napr. psa opatrit náhubkem a vodit ho
na vodítku, zamezit volnému pobíhání zvírat, zajistit dobrý zdravotní stav zvírete
a dusledne dbát základních pravidel hygieny, cistoty a ochrany zdraví a bezpecnosti
spoluobcanu, pecovat o to, aby držení domácích zvírat nedávalo podnet k rušení
obcanského soužití a dobrých mravu v dome.
3. Vencení domácích zvírat na dvorku není dovoleno.
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11. Klid v dome
1. Uživatelé j sou povinni ucinit taková vhodná opatrení a trvale se chovat tak, aby sami ani
osoby, které s nimi bydlí, prípadne jejich návšteva, neobtežovali sousedy nadmerným
hlukem.
2.

Právo na nerušený odpocinek vyžaduje, aby v dobe nocního klidu, tj. od 22.00 do 6.00
hodin v pracovních dnech a od 20.00 do 8.00 hodin o víkendech a svátcích bylo zabráneno
jakémukoliv hluku.

12. Umístování predmetu a manipulace s nimi
1. Umístovat predmety na strechu je možné jen se souhlasem družstva.
2. Cištení vecí, napr. klepáním a vytrepáváním je možné jen na místech k tomu urcených
a mimo dobu nocního klidu. Znecištený prostor musí být uveden do puvodního stavu.
3. Je prísne zakázáno
nedopalky a popel.

vyhazovat

predmety

z oken nebo balkonu,

zejména

cigaretové

13. Zdroje informací
1. Základním zdrojem informací pro všechny uživatele je nástenka umístená v prízemí
naproti vstupu. Jejím prostrednictvím predává družstvo nejduležitejší informace všem
uživatelum.
2. Jakékoliv informacní zarízení, napr. firemní ci reklamní štít, je možné umístit na dum
a uvnitr jen se souhlasem družstva a pri dodržení predpisu, které se na ne vztahují.
3. Jakmile právo na umístení informacního zarízení zanikne, odstraní je dosavadní uživatel
a uvede na své náklady vše do puvodního stavu.
4. Ve vstupním prostoru domu po levé strane je umístena orientacní tabule, na které je
uvedeno oznacení bytu, jejich uživatelé a osoby, které s nimi bydlí. Provedení zajištuje
družstvo.

14. Spolecná a záverecná ustanovení
1. Tento domovní rád platí pro všechny uživatele bytových ci nebytových prostor v dome
C. 64/1 049 na tr. 5. kvetna.
2. Bydlení clenu družstva upravují dále stanovy družstva. Bydlení nájemníku, stejne jako
užívání nebytových prostor nájemci, upravují nájemní smlouvy.
3. Domovní rád muže být podle potreby doplnován ci menen formou dodatku, které musí být
projednány a schváleny clenskou schuzí družstva. Dodatek je nedílnou soucástí
domovního rádu a tvorí s ním nedelitelný celek.
Tento domovní rád byl prijat clenskou schuzí družstva dne: 17.10.2005

pokladník:

