
                                                         

                                                                                                                                         

Usnesení 15. schůze shromáždění Společenství vlastníků Kostřínská 579- 581, 

upravující postup při provádění stavebních a úprav v jednotkách.  

 

     Není přípustné, aby o nedělích, státem uznaných svátcích a ve dnech v týdnu od pondělí 

do soboty od 19.00 hod. do 08.00 hod. byli vlastníci obtěžováni nadměrným hlukem 

způsobeným při provádění stavebních úprav v jednotkách. Vlastníci, podnájemníci, osoby 

s nimi společně bydlící a návštěvy, jsou povinni přizpůsobit stavební práce tak, aby se 

v uvedených termínech vyhnuli bourání, používání příklepových vrtaček, bouracích kladiv, 

úhlových brusek a dalšího nářadí a zařízení způsobujícího nadměrný hluk. Vlastníci, 

podnájemníci, osoby s nimi společně bydlící a návštěvy, jsou dále povinni každý den, po 

skončení stavebních úprav v jednotce, uvést do naprostého pořádku všechny společné části 

domu touto činností znečistěné. Není přípustné skladování sutě stavebního a jiného 

materiálu ve společných částech domu. 

     Každý je povinen s předstihem písemně oznámit statutárnímu orgánu společenství svůj 

záměr, provádět stavební a úpravy v jednotce. Dále je povinen sdělit termín zahájení a 

předpokládaného ukončení prací. Po celou dobu provádění stavebních a jiných úprav nese 

plnou zodpovědnost za veškerou činnost firem a osob, které budou tyto práce v jednotce 

provádět. 

      Statutární orgán společenství zajistí vyvěšení příslušného oznámení na vývěskách v domě 

a doručí dotyčnému vlastníkovi písemné poučení o doporučeném postupu při stavebních 

úpravách. 

       Výše uvedená opatření neplatí v případě odstraňování nepředvídaných havárií, náhle 

vzniklých na rozvodech vody, odpadu a elektřiny v jednotce, po dobu nezbytně nutnou 

k jejich odstranění. Vznik havarijního stavu v jednotce a práce na jeho odstraňování oznámí 

vlastník, podnájemník, osoby s nimi společně bydlící a návštěvy, statutárnímu orgánu 

společenství v nejbližším možném termínu a upřesní dobu, po kterou budou práce na jeho 

odstraňování trvat. Statutární orgán společenství přijme příslušná opatření ve smyslu tohoto 

usnesení. 

      Toto usnesení doplňuje některá ustanovení platného Domovního řádu a nabývá platnosti 

dnem přijetí na schůzi shromáždění Společenství vlastníků Kostřínská 579-581, konané dne 

12.4.2016. 

 

                                                                                    


