
 

                           Domovní řád  
Společenství vlastníků Kostřínská 579, 580, 581 

 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, pozemku a společných částí   

ve spoluvlastnictví členů společenství vlastníků s názvem: Společenství vlastníků Kostřínská  

579, 580, 581, (dále jen „SVK“). Základní úprava vzájemných práv a povinností se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v plném znění, s ním souvisejícími prováděcími 

předpisy a schválenými „Stanovami SVK“. 

 

Čl. 2 

Základní pojmy 

 

1.        Bytem se rozumí soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny  

            k bydlení. 

2.        Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných 

           částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné (lodžie, sklepní kóje). 

3.        Jednotka je věc nemovitá.                                         

4.        Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit  

            vlastníkům jednotek společně.    

5.         Společnými částmi jsou vždy pozemek, základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné    

            konstrukce, chodby, schodiště, sušárny, sklady, sklepy, výtahy a jejich zařízení,    

            celá otopná soustava ústředního vytápění, včetně topných těles, uzavíracích   

            armatur a náměrových zařízení v jednotkách a společných částech domu, hlavní 

            rozvody teplé užitkové vody a studené vody (po bytový vodoměr), hlavní rozvody                      

            kanalizace (po bytovou rozbočku) a rozvody elektřiny (po bytový jistič u měřiče), 

            ostatní rozvody sdělovacích médií, domovní zvonky, včetně domácích telefonů,  

            hromosvody, uzemnění a další společné části určené ke společnému užívání všemi 

            vlastníky jednotek.   

6.         Vlastníkem jednotky se rozumí osoba nebo osoby, které jsou zapsány jako vlastníci  

            ve veřejném seznamu u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu (dále jen „vlastník“). 

7.         Nájemníkem se rozumí osoba nebo osoby, které mají od vlastníka pronajatu jednotku 

            nebo její část. 

8.         Podnájemníkem se rozumí osoba nebo osoby, které mají od nájemníka pronajatu 

            jednotku nebo její část. 

9.         Návštěvou se rozumí osoba nebo osoby, které se v jednotce zdržují po dobu delší 

            než 30 dnů a nejsou členy domácnosti vlastníka, nájemníka nebo podnájemníka. 

10.       Statutárním orgánem je volený orgán společenství vlastníků, který vykonává současně    

            i správu domu a pozemku. 

Čl. 3 

Práva a povinnosti vlastníků 

                   

  1.      Základní práva a povinnosti vlastníka jsou dána citovaným zákonem a platnými   

          „Stanovami SVK.“                                               

  2.     Vlastníci, nájemníci, podnájemníci, osoby s nimi společně bydlící a návštěvy jsou  



           povinni řádně užívat jednotku a společné části tak, aby neomezovali práva ostatních  

           vlastníků daná zákonem a stanovami.         

3.        Vlastník je povinen řádně přispívat na správu domu, pozemku a služby, spojené  

           s užíváním jednotky a společných částí domu, hradit určené poplatky za návštěvy,  

           řádně a včas informovat statutární orgán o změnách v počtu osob, které mají v bytě 

           domácnost a bydlí v něm v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. 

4.        Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových, televizních a dalších antén a jejich 

           svodů je třeba předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu. 

5.        Předchozí písemný souhlas statutárního orgánu je třeba vždy při zásahu do rozvodů       

           ústředního topení, teplé užitkové vody, studené vody, odpadních vod a elektřiny   

           v jednotce, které jsou společnými částmi a do společných částí ve výlučném  

           užívání společně s bytem (lodžie, sklepní kóje). 

6.        Je povinností všech uživatelů jednotek neprodleně ohlásit statutárnímu orgánu veškeré  

          poruchy nebo poškození měřidel instalovaných v jednotce včetně plomb.   

7.        Vlastníci, nájemníci, podnájemníci, osoby s nimi trvale žijící a návštěvy nesou plnou   

           zodpovědnost za všechna zvířata, která v jednotce chovají. 

8.        Chov tří a více zvířat a držení nebezpečných zvířat, která podléhají registraci, je nutno 

           písemně oznámit statutárnímu orgánu.           

9.        Vlastník je povinen neprodleně písemně oznámit statutárnímu orgánu pronájem své   

           jednotky včetně jména, příjmení a místa trvalého pobytu všech osob, kterým jednotku 

           pronajímá. U cizích státních příslušníků uvede vždy státní příslušnost a termín  

           povolení k pobytu v ČR. Vlastník je povinen seznámit podnájemníky s Domovním  

           řádem, Požárně bezpečnostním řádem a Požárními poplachovými směrnicemi a  

           vyžadovat jejich bezpodmínečné dodržování.   

10.      Vlastník, nájemník, nebo podnájemník je povinen, po předchozí písemné výzvě  

           umožnit vstup do jednotky statutárnímu orgánu, nebo řemeslníkům za účelem              

           oprav nebo kontrol společných částí, nacházejících se v jednotce.  

11.      Vlastník je povinen statutárnímu orgánu neprodleně písemně oznámit, že se změnila  

           Jeho vlastnická práva k jednotce, nebo že svůj vlastnický podíl prodal. 

 

Čl. 4 

Užívání společných částí  

 

1.         Společné části mohou být užívány jen k účelům odpovídajícím jejich povaze 

            a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv vlastníků, nájemníků a  

            podnájemníků. 

 2.        Poruchy na společných částech (výtah, osvětlení, zámky apod.) je nutno ohlásit 

            statutárnímu orgánu nebo vhodit písemné upozornění do schránky SVK v domě 

            č. p. 580. Stejným způsobem je nutno hlásit všechny zjištěné škody nebo projevy 

            vandalizmu na společných částech. 

3.         Způsob užívání sušáren stanoví shromáždění SVK a je zveřejněn na vývěsce SVK. 

 

Čl. 5 

Zajištění pořádku a čistoty ve společných částech  

 

1.         Vlastníci, nájemníci, podnájemníci, osoby s nimi společně bydlící a návštěvy jsou   

            povinni udržovat ve společných částech pořádek a čistotu. 

2.         Na chodbách a schodištích není dovoleno větrání bytů do vnitřních prostorů domu.  

3.        Vlastníci nájemníci, podnájemníci a osoby s nimi společně bydlící jsou povinni     

            zajistit, aby věci uložené ve sklepě nebyly zdrojem zápachu, hmyzu a hlodavců, nebo   



            příčinou vzniku ohně. 

4.         Ve společných částech je zakázáno kouření. 

5.         Vlastník nájemník nebo podnájemník je povinen na vlastní náklady uvést do pořádku  

            společné části znečištěné či poškozené činností při provádění prací nebo stavebních 

            úprav v jednotce, stěhováním předmětů apod. Poškození společných částí je zároveň 

            povinen ohlásit statutárnímu orgánu. 

6.         Je povinností chovatelů zvířat zajistit, aby ostatní obyvatelé domu nebyli obtěžováni  

            hlukem, pachem a exkrementy chovaných zvířat. Pokud dojde ke znečištění společ-  

            ných částí zvířecími exkrementy, je chovatel povinen tyto bez zbytečného odkladu 

            odstranit. Totéž platí pro pozemky k domu přilehlé (prostor mezi domem a chodníky). 

                                 

Čl. 6 

Zavírání a zamykání domu 

 

1.         Vlastníci, nájemníci, podnájemníci, osoby s nimi společně bydlící a návštěvy jsou    

            povinni zavírat dům a zamykat sklepní prostory v suterénu domu, aby nedocházelo  

            ke škodám na majetku. 

 

Čl. 7 

Klid v domě 

 

1.         Vlastníci, nájemníci podnájemníci, osoby s nimi společně bydlící a návštěvy jsou 

            povinni užívat jednotky a společné části v souladu s dobrými mravy tak, aby 

            neobtěžovali ostatní nad míru přiměřenou daným poměrům. Jejich povinností  

            je v době od 22:00 do 06:00 hod. dodržovat v domě noční klid.  

  

Čl. 8 

Dodržování požárního řádu 

 

1.          Všichni vlastníci, nájemníci podnájemníci, osoby s nimi společně bydlící a návštěvy 

             jsou povinni se řídit Požárně bezpečnostním řádem a Požární poplachovými směrni- 

             cemi. Tyto předpisy jsou přílohou tohoto Domovního řádu. 

 

Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 

 

1.          Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající ze stanov SVK,  

             dalších vnitřních předpisů SVK a dalších platných zvláštních právních předpisů. 

2.          Domovní řád, jako svůj vnitřní předpis, schválilo shromáždění Společenství  

             vlastníků Kostřínská 579, 580, 581, dne 25. 5. 2017 a je účinný dnem schválení. 

3.          Domovní řád a všechny ostatní vnitřní předpisy SVK je možno vyhledat na webových 

             stránkách SVK: www.kostrinska579-851.cz. 

4.          Aktuální kontaktní telefony a e-mailová adresa statutárního orgánu a další potřebné 

             informace budou vždy umístěny na vývěsce SVK v přízemí domu 

              

 

  

                                                   Za správnost: statutární orgán společenství vlastníků 

 

 

http://www.kostrinska579-851.cz/

