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Společenství vlastníků jednotek

domu č.p. 494,,495 a 496

ulice Tovární v Trutnově



spo|€č€Dství v|astDiků jednot€k domu č.p.194'495 á 496 v TÍuttrově j € přáÝtrickou osobou ! vzoiklou tr& záklsdě
'ákon! 7211994 sb. ( dá|ejon Žúkon o y|ástnictví bytů ).

ČLr

Náz€v společenstvi

Náz€v společenstlj al: Spo]ečenstýí vlasinikú jedlotek domu č!'494. 495 a 496' uljce Továmí v Trutnově,

Č|.II

sidlem společ€nstvíje: ToYáni 494' T.ufuov' PSČ: 541 02'

ctlu

1' Př€dmčtem čimoýi společenstÝíje správá' proýoz a opmvy společných částjdoDu vym€zených v záI(oně o v]astlictvi
b}tu ( ď'lejen sp.áva doDu ) a da]šich činností spoje!ých s piovozem domu a poz€Í*u. výko! čimos1i souvisejíciclr
s pÍovozovánim společ!ých čá51i domu a výkon dalšich činnoýí v ro2sa}u zákona o vlastnictvj bÍú' Těmi isou
př€devŠíň zajiŠtěnl dodávky sluŽeb spojených s uŽÝánjm jednote]<' pojištčni domu' rczhodoýáni o rozúčlováíl cerr
ďužeb íaje.tno1livé !la.stnlkyjed!or€k a !-vmáná!i phě!i !ovilnosÍí uloŽe!ých jednotliÚm vlas1nikúmjednotek.

2' Správoudoúuse.ozumi:
a) zajiŠťováDí provoa dom! a pozemku !četllč technických zďízelj a spoiečnýcb čáýí 1€cnnickýcb siti a to tai. aby

slolečné části domu byly lrovo,uschop!é a slo!Žily kjejich řádnému uŽiýáli a k řádnému uŽiválijednotek ( b}'|ú )
a leby1oýých p.ostorú v domč'

b) zajišťováli o!m! a rekolstrukci spolefuých čáýi domu včenrě havarjjlj údržby'
c) ,ajiŠťováni protipoŽámilo zab€zlečmí domu ajeho revize a opmv!'
d) ,a j išťová ' i  le l i , iaopravrozvodú:

. elekrrické cne!8ie po hlavli j islič l j edíolce ( býu )

. vodoruqých a svislých rczvodů studené a teplé vody od uzá!ělu pro dúD po hlavní uzávčr před
poďuŽným vodoměrem jednotky ( bylu )

. hlauich odvodn odpadlich vod od zaúíú'i j €dnolky ( bÍu ) aŽ po připoj€ni do h]avní}o kealjzačniho
řádu

' rozvodu 1epla pro q1ípčni od palního fďlu.ačliho mčřjdla včetně plolozu ladiáto'ů ústř€dniho Ýýápění
. vzduchot€cnniky
. společné 1eleviai r1ély, s}sléĎu píjmu a rczvodu televizního si8nau včetnč úČaslnické zásuvky

jednolky ( bylu )
. h.omosvodů

e) lhěni dalŠich povinnosli' pokud vnlývaji nebo vyplynou ýlaýníkům jednot,k ( b}tu ) ze zvláštnich právílch
!ředpisú v souvislosti sjejich spoluvlastnictvím ke společ!ýn částem doĎu.

D zajišťbvání admňis1ralivní a opeEtiv.ě techlické Činlos1i spoj.né se správou spo]cčnýcb části domu a pozenrtu,
lo!řípadč dalšich !řispěvlú' pokud jsou z.ozhodnuti vidfu iků Bbjrán!.

g) uajiŠťovánl vedeuievidelce plateb vlastnkr jednotek ( b}tu ) na náklady spoJe!é se správou společných částí domu
a poz€Ílku' popíladě dalšich prcstied].Ú. které j sou z .ozhod'utí vlastrikú labirá!]''

h) vedenievidence náIladú vzniklýchse zajiŠťovánim spn'vy doĎu'
i) vedenípřehledu vŠech os1atnich !ákladú vztalujioioh sek don! a pozeu*u'
j) zřízeni účtu u pe!ěáiho ústavu a hospodďeni s penčŽnimi prosťedky llástnlků jednot€k ( b}tů ) ! maietNu

společenství !a úbradu Íjů(1adů spojených se správou a provozem společnýclr čáýi domu' přjčemŽ finečli
lrostrtdB ,álohově posk}tuíé vlasfuÍky společelstvijsou záÝekeĎ společenstvi vúči vlasfuÍkum jedlotek'

k) v€dení účefiiďví domu podle ZáIona Č'563n99i Sb' o účetljctvi' ve zněni po2dějŠ'ch pledpisú. s oddělenýn
účtován'm najedlollivéjednodq, a sledováni nákladů avýnosů v přislušném účetnim obdobi'

3' slolečels1vi dálezajiŠťuje:
a) pojiŠtěni domu
b) dodávty slúŽeb spojených s uŽivánim jednolekato:

. plněli spojená s uŽiváním b)tú a lebytových prostorů a společ!ýcn části domu ( dále jen stužb' ),
s výjiÍůou tčch.l!e.á si zajišfuji vlastljci je.lnotek od dodalatele přino

. dodávb studené vody a odvádční odpadnlc]r vod ]rro jednotlivé j ednotky

. dodávky tep]a a 1€p1d užitkové vody od snluvnjio dodavalele ze zdroje umist&ého mimo dům



. da1ší povimosti' k€!é vnlpou lro vlasúiky jednotek ( býů ), lopŤipadě pro společen$vi z€ zllášfuich
předpisů

c) čili piívniUkoly
d) !'ymáháp]něnipovimosli uložených jednodiýýĎ vlasblkuĎ jednotek

k tomu pňsluŠ!ýn orgánem společffitví lebo lráwimi !ředlisy
e) zajiŠťuje shžby spoje!é s uŽíváním společných čá5ti domu a pozomku

(osvčtieni a uklid spol€č!ýoh prosto.)
o činí dalŠl pi'vní írkony ve vztanu k vldíni}Úm j ednotek. keré jim ukládaj í práWí př€dlisy

(íapřiklad podáni níEhu soudu na prodej j€d!o*y)

4' společ€nstvi dál € provádí 640 čilnosti:
a) vybí.ání záloh na úhEdu 2a sluŽby od vlastniků jedno!€k
b) vedeni poti €bné €vide']ce plateb vlastnjhlje.lnotek ía záIohy !a U]rradu 2a siuŽby
c) ďí2€!i účtu u b&]ky a řádné hospodďeli s pe!ěŽlimi prostředB společelstvi
d) !ýčtováni záloho!ých p lateb na uhradu za sluŽby pro jednoíljvé vlasfuíky jedlo1ek
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 péči řádného správce maj€tku a poďe pok}nú schválených S}EonáŽděnim
vlstrriků jednotek

5. Na 2]ák1adé rozhodlurí shromáŽdění ýlastnilú j ednotek: ,
a) čjni pňýÍi úkony ýkajici se !ájmu jedlo1ek v€ spo]uv]astljotvi}Šech

vlasinjlíi jedlotek
b) plovádí roačtovánÍ ceny ďuŽeb ía jednolliýé vlastniky jedlotek' !e!í'li rcáčíováni ce! služeb stanovelo

aláŠlnin práýxj'n predpisem n€bo ro2hoilnutím celového orgmu
c) sděluj e vlasmikŮm j ednotek výši a spla1lost zálolry na příspčvek !a

náklady spojené se spřávou doĎU a pozemku

6' společ€Ístýi je oprávnělo sjednat Mlouvu o záslawím právu kj€dno!.e' vč€tně přislušného spoluvl6tIického podílu
!a sloleč!ých čdtech domu kzajiŠtčíi pohledÉvek vyplývajícich , úvěru losbŤnutého !a náklady spojené se správou
donu a to se souhlďem vlashíka jedDolky.

7. Společels1vi mŮŽ€ s€ soúlaseĎ nadpolovičnÍ většiny vŠech čl€!ú ''S!ol €čenství.. zajišťováním čimostí podie odstavď
2,3'4 a 5 poýěřit jilou osobu' lebo osob} (ďi]e jen správce a účelnl)''Ioto ustanoýeni o zřizení správce' účeÍ'i však
neplatí pro odsÍavce 2j a 5c.

Čl. ry

' ořgány spol€čeDství

l' orgányspolečelstvijsou:
a) shroníždění vlasfuftú.jednotek ( dál€ j en ''shromaŽděnf)
b) výbor sPol€čmslvi (dálejen ''výbol.)
c) konlrolni komise

2' výbo. a komÍolnik;misj volj a odvolává shromáŽděni'

3' o.gány společenstvi hlasuji veřej!ě' Shrooáždfui múŽe lozhodnout' že bud€ proledeno lajné hlasovánÍ a to zejména
pokud jd€ o volbu čl€nú qíboru nebo plipadnč konlťolnl komise. Tajnou volbu můŽe navrt'nout yýbor nebo připadně
konÍolní komise ( jeli ustmovena )' pokud nej de o j ejich !Řni volbu'

4' Fulkčtri období ýýboru a přlpadně kontÍolíi konise či!í 5 roht a poči!á dnen jejich zvoleli. Na svéÚ pnnim 2asedáni
volí lledsedu a mjstopředsedu'

5. čienem výbon nebo konlŤohj koÍ]ise mú2€ bý zvolena osoba s1ďŠl l8 let' kerá je vla$nikem jednotky v domě
v nčnž společenstÝi vaiklo.

ó' Člen spol€čenívi nůže bý,vole! pouze dojedloho or8á!u společms1vi'

7' Členům ýýboru a kontrolnl koÍnise ( je.h ustanoýeia ) je ,a výko! nDkce posbtovála odmčna jejiŽ výŠi schvaluje
SltromáŽdční' Za zejjŠťováíi běáýcb pmvidelných měsíčnich ukonn spojoýclr s hospodďeliB společenstvi je
poskýována pmvidelná měsič!í odměna schvále!á Usnes€nin shronáŽděni'

8' o lrůběhu scbůze sh.oúáŽdčni ( s fÍinkou pNli schůze sfuomáždětri ), na keré jsou volely orgány společenstvi a
schvalovány lebo mčněly s1eo\a společenstvi' neĎusl býpořizován íotďs]ý 2ápis'

9' c]en Úboru a koltrolni konise (jeli ) mnŽe bÍ vo]e! do orglínů společels1vi opětov!ě'



10' Člen Yýboru a koltrc]ní komise (je.li)nůŽe bý během fu]lkčrriho období shromázdělin odÝolán, jestliŽe závaaým
zpnsobm. lebo opatolaně poÍuŠj polinnosti vyplývajicí z činnos1j vole!éno orgálu Společenstli. případ'ě jeJi
neomluvďě lečimý lejméně po dobu Šes|i měsicr]'

] l. clen výboru a člgn kontrclni komise múŽe během fi[kčlibo obdobi odsloupi1' odstoupeíI oamuje člen !čk1eré]ro 2e
jmďovmých or8ánrl pisemě společeÍslví cob) práWjcké osobč' v rámci nčj pď orgálu společelsNI jehoŽ je členem'
Pokud !řísluš!ý orgán neveme o&loupeni na vědomt do třice1i dnů ode dle doruč€li oaiámeni čIe.a o odíoupeil.
zaniká odslupujlcínu člelovi jeho ÍIkce ťicátýn dlem po do.učeni oznáúneni o odsloupeil z fiBkce'

12. Při volbě Úbo.u a připadně kontrolní komše mrlŽe spol€Čens1vl zvolil aŽ dva nábjadnlky' ktefi s€ automa1icky stznou
čleiyjednoho z orgánú ( budou kooptovlíni )' dojde.li v Íěm z nějakého důvodu k úbylku počlu členúieíč před koncem
inůčliho obdobi' o 1omto kooptováni musi bý členové spo]ečenstvi formou vyhlášky infomováni' P.o lolbu
nálradnikú pla1í ste.jnélodmilky'

13. DojdeJi k úb)'tku č1enr] 'ěheÍého oíg|'nq provede spoiečels1vi novou volbu do 60 d!ů po,línikujejich fimkce'

l4.Funkce čie'a orgálu zfuiká:
. odvolánimshrcmáŽděnim
. odíoupeliÍr.eziglaci
' uplylutim funkč ho obdobl
. /.inikem č cLLlj \e spo'ecen)l\ l
- dohodou
. súÍi

2.

l

3 .

4.

5 .

ct.v

shřoDážděÍí

Nejryšším or8álen společenslvi je shromáŽdění'

Do výl!čné působnos1i ílrom]íŽděli naeŽI ro2hodováni oI
a) vč.ech uvedoJth v ust' $ l20E zákona č' 89/2012 sb'- občmský zákon't ( dále j €n občÚský zákonÍk)
b) schváleninebo aě!ě ýmov
c) uavřeni sllrlouvy o zástailim právu kjcdiottám se souhlaseŤn vlastníkůjedno1ek
d) zmflě účelu uŽiÝánl stavby' o změnč stavby' jakož i o podstahýcb znĚnách týkajloích se spo]ečných části domu
e) Íoznodováni o qši píspčv].1'od Ýlaýnikr) jedno!€k na nállady spoje!é se správou společných čá51í domu.

připad!ě da]Ších, pokudjso! týo přispěvky z rozhodlu1i vlastliku vybhány
I pravjdl €chpro rončtování cen služ€bnajednotlivé v]astnik]jedlotek
d vo]bě Členů výboru a kontrohí komise ( pokud se ťoáodn€ o jeiin ustÚoveli )
h) stmoveni Úše odaěíy čl€íú výboru a čle!ů koltrolni komise
i) schválenj účefuj u,ávěrky
j) o pokynech k provozoýíní 1ecnliďýcb zanzeni ! domč
Právo k rozhodov]íli ve !ěcech náležejícich do !ůsobloýj jiného orgánu společens|vj neŽ je shronáždě!í, si n!,e
shromáŽděni vybadi1 k .ozhodováli jen na základě svého předchozího rczhofuu1í.

sbronáŽděli svolává }ýbor nejméíě jedelkát v ka]e!ď'hífu roce. shiomáždčni mui bý svo]áno rovněŽ , podnětu
llastnll1l jedno1€k' keŤi maji alesponjednu čtvÍňu hlasú nebo 2 lod!ětu koltrolní komise (ieJi)'

o svolá!Í shJomáŽděni mÚi bý čl€no!é spol€čmstvi lisemě vyťozDfifui nejmfuč t0 d!í před konánim shrom]ázdění'
Pozvánka musí obsahovat datum a bodini\ misto a pro8rm jedllíni shÍomáŽdfui' Kpozválce se připojuj' podklady
k nej důIežitěj Šin bodúm jednání sbromáŽděnj nebo iníomace o 1om, kde se mnŽe člm společenství s těmj1o podtlady
seaámi1' Po^ánka se dončuje na adresL! jeŽ byla spo|e.ensNi v|astí|kefi napos|ed) pEeme obaňenajato bydliŠtě
I misLo pobyru | '  ma.||  \  |asŤl"  'eLboL"} . :d|o mimo Jeň| .ť5te Iepub. i I) .  je po\ inen \po|e.ensa '  omal|||  aJ|<\-o 'U
doručU\ánina územj Ceske repUb|k\. jindk mU bude doručováno na adÍesu domu v němž společens1vi laiklo.

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 €biladpoloviční větŠinyhlasů ptí1oMýchvldtlilo!'

Při hlsováli je roáodujicí velikost spoluvlasfuických podlIů Ý16tnÍI|T jedlotek na společných čá51ec| domu'
spoluvlastnicijednotky majíjede! hlas- Pii ioÚos! hlasú' ! €bo ledoúlDeJi poÍ}ebné včtŠin)r, lebo dohody. se po
dalšin lodrob!ěj šim objasnčni řeŠe!ého problému hlasuje znoÝu' Jeti výďedkem opětovíého hlasování rovnost hla$l
nebo 'edosánne.]i se potřebné větŠiny nebo dohody. rozhoduje ía návrh keréhokoliv vldílika j edno1ky soud' Jdetj o
důl€žitou záleŽjtost, nlŽe př€hlasovaný vlastr kjednotky požádat soud, aby rozhodl'



8.

9.

t0.

I t .

2.

3 .

4.

I

ó.

7.

8.

9.

K přijetj usnesení shrcnáŽděni o včcech' kteréjsou obsahem prohlášeni vldfuika budoly pod1e $2 pism.a)' zákona o
vlastnic1ví b}1n' o Schvaeni !€bo změ!ě stanov podl€ bodu 2 pism.b) a o !om. ,da budoLt u?avř€ny smlouvy o
,ástavnim práW kjedlo*ám s€ souh16€n v]Bstnftrr pňsluŠiých jednotek podle bodu 2 písm'c) a o rozúčlo!án' c€n
služcb na j efuoliivé vldtnÍky j€dnotek. je zapotr€bi ú1čtÝltinové vě1Šjny hIďů přitomých j edno1ek'

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

Prc volbu členů orgánu' rczhodtruti o ýýšj částek, k1eré jsou vlastnici jednolek povimi přispivat na náklady spojeié se
slnivou donu a pozemku' j e třeba pří1omost vlashÍků jednotek Ííajicich vě1Šinu hlasů !a shromážděíi. Cleí o.eánuj€
2Yolen nebo usneselj o ýýšj plíspěvku je přijato. hlasujeJi pro néj ladpolovič!í větŠina hlasů vŠech vlastniku jedlo1ek

ZjednánI shromaŽděni se pořizuje zápis. kte.ý musl obsa}'ovat|
a) datm a misto konáni s}tromáŽdční. uvedeíi kdy by]o svoláno (po,váůa přilohou), zdajde o řádné nebo

mimořád!é shomáŽděni'
b)!řija1á usnes€ní s !ýsledl] hlasoýiní k je.borlivýn bodúm
c)!ámi*) Členů pro1i .ozbodnutí s]rrcúížděli, kteň poŽádali o jejjch zaprotokolova'i
d)podpisy zapisovaíele a předsedajícího
e)př{lohou,ápjsuje prezenční ljs1ila přlsluŠ!é]ro shromáŽdáli a podk]ady' které by]y předložeÍy k pÍojednávaným

ČL vr

výborje slaÍutámim a výkomým or8iánem slol €čenstll' výbolie ťlčl€nný'

Vybo| /\  oI i  /e sý ich .|en! l ieJ leJu a m .|Upíed'ed. '

Za výbo. j €dná lavenekjeho předseda' Jdeli o pisemný pú\'ij ÚkoÍ' musi bý tento ukon podepýb předsedou Úboru a
dalŠím člelen ýiboru'

K platnosli 2voloi čleu yýboru j € zapotřebi, aby shroĎ&děni byli příromi vlastljcijedlotek' keři m.ji většinn hl2s1
Cl€í výboru 'e zvole!' hlduieJi prc nčj nadpololični vělŠina blasů všech vlasfuiku' Při blasoválj je roz}rodljjci
ýelikos1 spoluv]dbicl.ých podilů vlaslnihl j €dnotek !a společných čás1ecn domu'

Pokud nejde o věci ve výlučné !.avonocj siromáŽdčni nebo pokud si rozhodováni v učifých včcech shronážděli
levyhmdilo a pokud nejde o věci spadajícl do působnosti koltrohÍ komjse' rozhoduje ýýbor' výbor Phí uýesení
sbJomáždční a odpovldá mu 2a sYou čimoý' výbol se scházi d]e potleby' nejméně ÝŠak čtlikrát ročně. výbor svolává
j€ho pfeds€da' výbor je moho svolal pis€mě' telefonicky či e]ektronicky lejménč tři dny !řed konáljm schnze

a) j €dná o věcech sprá\T domu navelek' rozhoduje ýe věcech spnívy domu' |1eré lejsou ve ýíU(né lnvomocj
shJoDážděll nebo pokud si j e sbÍonážděli n€vyhadilo '

b) svolává shroĎážděíi, připEnje lodklady lrojehoj€dnáni a ríď a organizujejedná!í.
c) u,avirá sÍLlouvy !a jednotlivé sluŽby pro společenstýí' ro,hoduje o ýýši záloh na t].!o s]uŽby' o zpnsobu

roáčtovíni úhmd 2a slúby !a jedlo1livé vl6biky, !e!i.li toto již íaloveno zYláŠtnin p.ávíim !ředpjs€m.
zajjŠťuje opra\y a poj iště!í domu

d) Zabezp€čuje a odpovldá za Yeden' úč€tniclvl a ses1avení úče1ní závěrky !říslušného roku a př€dk]ádáji

f)

c)

sh.omáŽděni ke schválenj.
zabezpečuje a odpovidá za vedenÍ lisemosti, vedení elidence členslvi' zápisů' usneseli. 2a prováděli a evidenc'
revizi' kontrol' proh]ídek adalŠicn úkonů dle lla1ných předpisů vÍanuj icich se k domu'
sjed!ává dohody o p.oved€ní práce' o pracovtrí čimos1i' kontrolu.je p.oÝedenl praci. služ€b apod.
činl opatleni k zajjštěni úbJad} dluhú vl6tníkú j€dnotek.
má lrávo vyzval vlastnlky je.lnoteL aby do doby, neŽ dluŽný vlastnlk jednotky sýé dluhy ubradi' sloŽili ía účet
slol €Čenstvi zálohu !a pokýi těohto dlúú. aby nedoŠlo k platebni neschopnosti slol €čďývi a dodávka služeb

výbor zďládá a spravuie peněžni úče1 u ýybrmého bďůowiho úst!v!'

výbor je schop!ý usnášeli' je.li plíroma ladpolovičli !ětši!a ieho členů. K pfijell rozhodnui' výboru j€ zapo1Ťebi
ladpoloviční větŠina pfilomých hlasů' kaŽdý čle! májeden hlas'

Z j €dnáni se pořízuje zápis' k!€ý musí obsahovatl
a) dalufi a misto konáni



b) přijatá usneseli
c) vJ'sledky hlasováni výboíu
d) fuímitky Členú !ýboÍu p1oti rozhodnulÍ výboru' kteř' pož|rda! o j€jich za!.otokolováli
e) podliszapisovateleapředsedajicího

10' Členové výborujsou při!ýkonu sýé nDkce povinni poýupoval s péčí řádného hospodáře.

] ] . Č1eí výboru odp.ýldá za Škodu' kterou ZTŮsobil poruŠenlm své púnl povimos1j' odlovědnos1j se čl€! v-vbon zprosti,
prckážřl! Že škodu lezavilil' odpovědlosti se člen ljóoťu téŽ zpťosti 1ehdy. jestliŽ€ nesouhlasj] s roáodnutin
Úboru' ,je!oŽ llnění vnikla slolečelstvi škoda a lecnal si sqij nesouh]al Zaprolokololat v zápise o jed'á!Í Úboru
L1eré ptijalo ptedinčtné rozbodnuti.

Č[ Yu

(lokud je ro,hodlutiÚ shromáždění us1aovena)

i' Koltrolni komise je kon1ÍolíiĎ orgl'íem společenslvl. je dloučlenná.

2' Kont.olnl konise j e podř1zená louze shrcDáŽdční, herému se zodpovídáze své čimos1i'

3. clelyapředsedu koltrolni komise volía odvolává s]rromážděni

4. Č]enové koÍtÍolnl komise moho! bÍ polze členové spol€čenství starší 18 let a nesmí být ňezi sebou a ani s člely
výborupřibuzri! řadě pímé, sourozenci a ďimaželi.

5. KonÍolní komise je olrávněna koltrolovat v€Šk€.ou Činnost společenstvÍ. zejména do&Žovlíní stanov spo]eč€lstvi a
prcjedlávat stiŽlos1i členú společeníviv 1eminu do 90 dnú'

ó' Kontrclní komjse je opiáměna poŽadova1 od výbofu ilformace o čjn'osli společenstvl. j € olráv!ěna se zúčďfui1
2aseďinl výboru. nená !Šat v nčm.ozhodovací pravomoc'

7' Kontrolni komise se vyjadřuje k Účefuilzávčrce 2apís]uŠné obdobi.

E' Kontrotli komise na shJomáž dčni pódává zpn'vu o s!é činnoíi j edno u ročně při proj ednáváni účetni uzávérky'

9. výbor společels1víj e povi'm posk)4nod vešked podklady potř €b!é pro pníci kon1rohíkomise'

10' Kon1rchi komise se sch'ipodle potfuby' nejné!ě však dvatrát roč!ě, 2 j ednei pořizuje 2ápis.

.t.alo us1&oveni l .l0 se pouŽijí' rozhodleJi shromáŽdhi o zňzen' kontrolni komise'

ČL vur

Rozhodnutí miDo zNedáni sbřomÁžděni

]. osoba' která .je op!ávnčna sbromáŽděli svola! ňůŽe nav.hnout v písemé fomč, aby vlasfuíci jedlo1ek ťozbodli o
záleŽtostech' které nál €Ži d! působnosti sbromáŽdě!í. mimo zďedálI- s Új imkou rozhodnu1í o zně!ě s1mov'

2' Nárh musí obsahovaí alespoň návrh usnesení, lodklady Po1ř€bné pro jeho posou,enj n€bo úda.j, kdeJsou Uverejnény a
údaj o lhu!ě, vť které se Dí vldtlik jedlotky vyjádfit. Lhútu k vyjádlení či!í paháct d!í'

3' K plafuosli hlasováni s€ vyŽaduje vyjádře.Í vlastlika jednoí(y s uvedeliD d!e, mčsíc€ a roku' kdy bylo učině'ro,
lodepsmé vlaslní rukouna listi!ě obsahujícjpl!é aěni !ávrhu rozhodnutl'

4. výbo. oaámi vlastlililm jednol€k Y pisemé fomč výsledek h]dováni- a pokud bylo usleseni piijato, oaámí jim i
celý obsan přijatého uM€seli. Neučili.li to bez Zbýe&é|o odkladu' múŽe oaámeli učilit na !áklady společelství
vlsfu!í] te!. kdo D$es€ni íavrhl'



Rozhodluti se piijíel věiŠinou h1asů vŠech vlastnÍkÍ jednotek ]edaže s1anoq ifŽaduji pro ro,hodovanou zá]eáosr
vyŠŠÍ poČet blasů'

2.

3 .

l

l

2.

čl. D(

vznik č|eĎství' evidéDc€ čl€Dů spo|eč€lství

cleny společÚstvi se stávaji Íizické a práuické osoby' kleré naby]y vlastnictvi jedlotek ! domě a to dleĎ vzniku
Společenstvi lebo dlem nabytl vlastnictvi jednolg,.

čl€nstvi ve společenství vaiká a aiká součNě s převod€ň nebo přechodem vldtlictvi jedlotky' spolullastnici
jednolek jsou společ!ýni člmy spo1ečenstvl'
.Jméia Čleiů společenýví při jeho vaikujsou uvedeia v pllloz€ téchlo stanov. Seam čle!ůj€ veden a aktualizován
v knize členů společels1vl.

Č[x

Práva a povinlosti čl€n' spo|ečenství

Člen spol€čenství má pnívo zejména:
a) účastnit se veŠkeré čimosti spol€Čens1vi
b) podílet se stmov€ným způsobem na rozhodoráli sbÍoÚážděli
c) volÍ abý vole' do oreánl společenství' sllňuje.li stmovené podmlnky
d) pŤedkláda! návrhy m zlepŠeni čimosti slolečensrvi
e) obdrŽet vruČtováli příspěvku !a výdaje spoje!é se správou domu a záloh na íňrafu za slu2by. h€.é byl)

loskytnuty !a Úěe1 spo]ečels1vi
f) lahližet do vŠ€ch podkladů rykajic1ch se čimosíi společenstvi a na sw] !á&lad lisemě poádat o poízeni kopie'

opjsu či ýipisu z těchto podkladů

Člen společ€nstvi je povinm,ejmfu a:
a) doďŽovat s1dory ! plnit us'eseni o.8ánů společelstÝí
b) řidit se pli uŽíváni společných čás1i domu. pozeDku a spo]ečných zařízeli domu pniúír']i pledpjsy' rozhodÍutÍmj

orgánů společelsiví a pok}ny yirobce či správce lechnických 2ďi2eni
c) neprcdl€ně piseúné upozorňoÝat yýbor !a závady vaiklé na společných částech dom'! jal.o i na jednání jiíých

osob a na další skutečnosli, ktETé společné části domu poŠko,ujia ďile podle svý.h scholloýi a moŽnos1í půSobit
proti tatovému poškozováni, včetnč čimosti směřujíci k předch2eni škod

d) bEdit stfuovené pňspěvky na výdaje spojmé se správou domu a steove!é přlspěÝky na opE!,y, rekons1rukce a
modemizace domu ato poněmě podle v€likosti spoluvlsirického podlluna spol€čných čáslech domq neurčujeJi
pisemá dohoda všech vlastnlků jednotek jinat

e) bJadit stÚoveqé záIohy na úhmdu 2a sluŽby a nedop]atb D"lývajíci z Wčtová'í
D mofoi1 po př€dchoziň lyzváli vs1u! do jednotky osobfu! pověřenýoh konlŤolou. pmÝáděnlm UpmÝ a upEv

souvisejic{ch s opÉvmi osíatniclr j €dlot€k a domu.ja}o celku
g) ods1rdit na swj niáklad závády a poškozeni' keré Da jíných jedlotkách nebo slolečných část€ch domu zplisobil

sám vlasbik j€dnolky, nebo ti. kteí s nim jednork! uŽívaji' nebo !ájenci či podnájemoi a přísluŠnici či návš1čWíci
je,jich doňáoosli

b) zdÍŽet se jed!áni. jimž by s€ ,asabovaro do práv os1atlich členů spo]ečenství a podstatně omezoval nebo
nemoŽnoval výkoí j ejich pnív

i) umoŽnjt ins1alaci a údržbu zaříz€ni lro měleni !€pla a vody v jednotce a možnit odečet nměřených hodnot
j) píseměoaánittez zbýečného odk|adu 9ýboru nab}ti vlď1nictví jedlo1ky
k) lisemě oznamoval !ýboru změly !očt! příslušnfld své domácnosd' domác'osti nájemce n€bo podnájemce a to

do J0 d!ů ode dne.l'd\ l'e /mčně doŠlo
]) pisemě sděljt společenslvi be2 zb}tečného odk]adu své bydliště (misto rrvalého pobýu) vceské republice u

fyzických osob. nebo sidlo v ceské relublice u právnicl.ých osob' MáJi fyziďá osoba bydliŠtě nebo právnjcká
osoba sidlo mino území ceské r€publiky' je povinna b€2 zbýečného odkladu po vaiku j€jího člestvi Písemě
oaámit spol€čenstvi LŤoúě bydliště lebo sídla i konfukfuí a&esu pro doočová.i ! Č€ské republic€

Úlravy' jinjŽ se měni vzhled domu, ml]Že č1€n společenství proYádět jen s plseÍliým souhlasem vŠech č1e!ú
společeisl!í. UPEvy' jimiŽ se měni WitŤni uspolád9ni doĎu a záJoveň velikost spoluvlastnických podilů !a spohčných
částech domu můŽe člen společenstvi provádět je! !a zak]adě sm]ouvy o výstavbě uavře!é se všemi členy

Č|. xI



ZíDik č|enství Ýe sDol€č€nstYí

l' Člens1ví ve spoiečens1ví zmiká:
a) úmíln člena společeÍstvl fyzic]ré osoby
b) převodem lebo přechodem vldjljctvi j ednoib
c) zálikem člena spoleěelsfii lrávljcké osoby
d) zánikemjednotky.jejiM vlastnik€m je č]e! společ€nství

2' Společné čl€nstvi sPoluvlastníku zÚiNá j tehdy. pokud v důsledku úÍmi nebo zijúiku jedlo1ek zrlstan€ ze spoluvlasníku
poue jediný vl6blík j ednot|tr'

Č|. xlr

Přavid|a přo tvorbu řozpočtu spo|eč€Ístvív|'st!íků

1' Přlmem společŮs1vi vlastlik'l jso u zejnma]
a) přispěvky v]ast!íku jedlotek !a správu domu apo2emku podle č]' xlll stanov'
b) úrck) z lrodlení přiiaté od vtastnÍkx j ednotek 2 důvodD plodleni s llalbami přispěvl.t !á správu domu a lozemku

lodle Čl. x|]] stalov'
c) úroNy z !.odleni přijaté od llastnikrijednotek l důvodu prodl€íl s platba.ai za plně'll spojŤánebo souvisq||cIs

uávánlmjednotlry podl€ čI' x]v stÚoi vče1Dě nedoplaků , j cjich vÉčto!áni' a pokuty 2a nesplněli poviÍnoýi
vlashlkaj€dnolky podle li l3 odst. l zákona č' ó712013 Sb'' |1erym se upEvují někeré o1lí^f sou!jsejjtís
poskýoviínim plíěni spojených s uŽivínlmbytŮ a nebýových prostoru v domě s býy'

d) úroky z vkladů na bankowich úč1ech společeístýívlastniti1.
e) p€nál €' úmky z prodlmi a smluvlipokury zallacené třetími osobmi za poÍuŠenl povinnostl ze smluý sjednaných

společenstvim vlastnIků.
' pojist!é plnčnl 2 pojjslných smluv sjedlmých společelsfijm vlasfuiku í'kajici se sloleč!ých čásÍí a bonifikac€ za

přÍbiýý škodní pruběb' a
g) přijÍny pl'íoucÍ z nak]ádáni s ma.jetkem společenstvi llastliloi'

2' Příjm€D slol €čenstvj vlďltr)íh1.ejsou pňjmy plynouci z 'akládáDl se spoleúrýDi čá5tni, a to i v připadč- Žejsou
fuaz€ny na bankoni účet společenství vlastniht]jde zejmfua o tÍo přÚmy:
a) 'ájemé z plonájmu společných části donq
b) úíok' z prodleni placené z důvodu prodl€ní nájencn 1ěcbto slol€čných části s pla1bmi náj€n'ého a s úhradmj za

plněli spojetrá S uŽválimrěcbto společných části ýčetně Íedoplatkú zjejicb vyúčtování' a
c) plijm] od třetích osob pl}nouci 2 lrovozoviíni t€chnických zalíz€nl v domě pro t)'t! osoby'

3' výdaje společensNl vlastrrilújsou nót]adr na spÉvu donu a pozeDku'
4. Návrh rozpočtu připravuje výbor a předkládá ho ke schváleni shrcmáždčni 1ak' aby Shonáždční o schválelj rozpočtu

ro,hodlo nejpozději do 20' plosinc€ roku předcházejíciho tomu' prc kteý se rozpoČ€t schýa|uje'
5' Zátladním kiíériem pfi seslalo!ánlrozločtuje zabezpeč€ni v)tnmého nosPodařeni s fmačnim proýředly !

běŽném iooe a vývoŤení dosta1ečné findčníre2€ny na oprevy nebo stav€bní ú!.avy spo]ečných č6tí domup1áúoveé
v budoucích letech'

ó. výsl €dky phě!írozpočtu schvaluje shroĎlíŽdful Ý rámoi schválení zprávy o hospodďe!í spo]ečelstvl ýlasÚlků.

Č[ xru
Pr id|ápro přlspěÝky na sP.ávu donu t pÍozpůsob urč€nij €ji.h Ýýše p|aconé jodnotliyiÚi vlastlirry j €dnot€k

l. Přispěvky llati členové slolečenýví měslhě v Částkáci a 1€rminech stoov€!ých sbÍomážděljĎ a lo Ía účet
'bo|e.  ď l ]v| .  po|Ud \h lUma,dénl ne. lÚov|] inÁ

2' Na kaŽdou.jednotl stej!ě se .ozvrhnou|
a) nákladyna odměňová'i čle'ů \Ýboťtr.
b) nál<lady na vedení úče1niclvi,
c) náuady na vlastni gp.ávni čilnos!
d) náIlad)' na rozítčtování a Ýr!č1ovei Plně.i spojaýcn s úívánlň jednotek' Ýčetně p.ovedení odečtů hodnot z

poDčrových měřid€l spotŤeby ýody a ze zďiz€ní slouŽíci.} k rozúč1ováli Íikladrl Ía te]rlo'

3' ostafuí náklady na spiivu domu a pozemku se |oarhnou podle podi]u na sloleČných čáltech'
4. Při převodu vlasÍ cké|o pn'va k jedloíce nevaliká společels1vi vlďt ku povinnoš vypořáclat přispčvky na správu

dofiu ke dnj účinnosli převodu' Společenstvi vlasrrrihl vydá vlasliikovi j€dnotl], na jeho žádost potýzeni' j aké dluhy
souvisejicise spÍiýou donu apozen*u pŤ€j dou !a nab)lalele j €dnotky' ptípadně Že ta]<ové ďlny nejsou.

Č|. xrv

Frávid|! přo přílpěvky o! úbřádu cén ďuž.b ' p.o způsob urč€níjejicb yýše p|ác€íé j €dnot|ivými ý|$tník] i €dlot€k



]' o1á2ky souyiseji €í s posb,továnim plnělisloje!ých s uŽivánim býů a nebýovýcn píosloiů v domě s býy (dál €jm
''slúbý') a postup při u!čováDí zá]oh za sluŽby, rozúčtováli, ifúčlováni a v}Ťořádánl Íákladů na sluŽbÍ lokud ne!í v
těchto stanovách uý€deno jilak' upravuji 2vláltli právnj předpisy'

2' Službmi jsou zejnéna dodávka íepla a cenbalizované poskýovánl €plé vody' dodá}ka vody a odvádční odpafuích
vod' provoz ýÍahu' osvětlenl společných ploslor v domč a pronájem konrejneÍu a

3' odvoz komunálniho odpadu'
4' o dru}u poskýoveých služeb, ýýši záloh lhútč placeni záloh a o zllisobu rozúčtováni ce! s]uŽeb lajednorB

rozhoduje sbrcnáždění' Znfua zp$obu rozúčtovánije moaá vŽdy aŽ po upl)alu1l zúčtovaciho období'
5' Ne.ozhodneli sbromáždě!íjinak. u.čl poskýovatel slu,eb měýčll zálohy zajed'ollivé ďužby,ja.ko měSičnílodil z

předpokládaných ročnich nák|adů na slúby 2 uplynu]ého !ok\ lebo pod]elosledniho nčíovacího obdob'' anebo z
nátladů odvozených z pŤedlok]ádmých c€! běŽného rcku'

6' Nerozhodn€.li shrcmóždčni jinak' iozúčtujl se náklady !a služby tako:
a) dodávka vody a odýáděni odpadnich vod v poněru nmďených hodnot !a podruáýcb vodoměrech
b) t€p€lná eí€ígie na latápěli vjednot@ podle 4lášnfuo práv.ího předpisu (Poměr zátladní a spotřebni

sloŽky:50:50)
c) posr]4ování 1eplé uítkové vody viednotcepoďe zvláŠtniho právniho př€dpisu (poměr Základnl a spotlebli sloŽ]ry

30:70).
d) p.ovoz ýahq osvětl €nl společnýcb pÍoíor v doně. U}lid slolečných prostor v domě, odvozkomÚálíibo odpadL!

popŤípadě dalŠí slúby sjednÚé me2i poskýovatelem siuŽeb a přijemcen sluŽeb' poďepočtu osobdl€ č1. X' ods1.
2 p1sm' k) S1mov roáod!ýoh pro rozÚčtovánÍ.

7' VÉčtováli záloh na úhadu za služby j€ výtoÍ povinen zajislit j€denkráÍ 2a ačtovaci obdobi. L1e.ým j e kalendáírri rok.
lejpozději do 4 kalendáfirich měsíců po ukoíčeni kalendiá}niho roku, Po obdJŽďi vÉčtoÝjní je třicetidemi reklamační
lhúta a po ni následuj e třicelidemi lhůta !a v}pořáď'ní přeplatku a ledoPlat|a.

Č|. xv

PÍaýidl' pro Úžívání spo|ečDých čó!tí domovDi řád

1' Nedilnou souúis1í steovje domowi řád'
2 Domovli říd j e připoje! j ako samostatíá píloha.

ČL XvIr

Zálik společ.dství

Spo1ečens1vízÚ ikívpřípadčzá! ik!domuavpňpad €chuvedenýchvs5odst .óa7,ákoía '

Č|. Xvr

Hospodář€ní spo|.čeNtví

]' společeísrvi s!.awj€ svěř€né leDěžní prostředky vlast!íků jedno1€k' které skládají členové společelstvi na nákiady
spojené se slrávou spolgčných Částí doÍu apoz€mku a 2álohově na úhradu 2a ď!Žby'

2' společ€nstvl ňtŽe se sÓUlrlďen ladpolovičÍi většiny všech čle!ů společenstýí zajišťováním čimosti pověřit jirou

3. Spoiečelstvi vede účebricťvi podle ákonač.563/t991 sb.. o účehictlIv€ áěni pozděj Šich předpisů.

4' Plípadný zjsk hospodďeni společenství muŽe bý rozdčle! mezi členy
společenstvi po scnválení účeťli závěrky na zákiadě souhlasu vŠech Členů spol€čeíívj' zisk se rozdělÍ podle velikosti
spo]Uvlasbických podilú čl€nů spo]eč€nstvi na společíých Časteů domu a pozertku' v daňoyých záleŽitost€ch s€
lostuPuje podl€ zvláŠfuich pÍá\Ťjcb předpisů'

5' členové spo]ečelstvi ručí za závazky společŤstvi spojené s hospodalenlĎ společmstvi ! poúč.u' kted odpovidá
velikostj spoluvlastíických podilů na společných částech domu'

6. Zprlsob latládá!í s majetk€B společenství muí bý v soolddu 5 těĎito sla'ovaĎi. Nakládánl s mljelkem nlsi bÍ
prováděno s péČl ňdného spniÝce ci,iho majetku a pod]e rozhodnutj schYďe!ých vldtljk] jednotek'



č|. xvl[

znÝě.eč!á uýanov€Dí

T}to stanovy 'abýaji platlosti a účilnos1i okamŽikem jejich schváleÍrl sbromážděnlm.

Ing' Jiří Koubek
předseda výboru SvJ

A ' /
/[/tn-)

/
Ing. Miloš Velikovský

čl€n výbolu SvJ
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Domovní řád

je upmven poďe příslušných ustanovení zákona č. 89l2o72. sb. občanshý ziikoník ve znění
souvisejících předpisů a stanov ,'společenství vlastníků jednotek domv' č'p. 494, 495 a 496
ulice Továmí v Trutnově.. (dále jen SvJ)' jejichž je nedílnou součástí' PlatÍrost Domovního
řádu podléhá j ednomyslnému schválení na schůzi vlastrríIni b1tových j ednotek a j eho přij etí j e
potvlzeno podpisem jednotliv.ých vlastníků, že se zněním Domovního řádu byli seznámeni,
rozumí jeho obsahu a souhlasí sjeho ustanoveními m zilkladě svobodrré vůle a podpisem
orgánů Společenství. Řád bude v1.věšen ve společných prostorech domu.

I. Úvodni ustanovení

I/l. v návaznosti na příslušné zákony a stano\T ,,spol€čenství.. (dáe jen SVJ) obsahuje
domovní řád pravidla plo uŽívání bpů' nebýových prostor a společných částí domu, jejich
zďízení piostol a nemovitostí, ktelé vlastní vlastníci byových j ednotek (dále jen příslušenství
k b}tům vlastníku)' takjakje zapsáno na Listu vlastnictví, kteťýje uložen na Katastrá]ním úřadě
_ katastriílní pmcoviště Tlublov.

V2. Pravidla a předpisy, která se váží k vlastníkovi bÍu pla1í i pro osoby' jimž vlastník b}'t
Fonajal a to v těch bodech, kde se jedná o udržování pořádku, dodržování příslušných zríkonů
(zejména zríkona o odpadech), bezpečností domu, spo]ečných prostor v domě v zájmu klidného
soužití mezi a vlastní(y a niíjemci, v ostatÍrích případech, jako je úpŤava býo}^ých plostol'
příslušná povolení k úpravám projedná s vlastníkem, kteý jedná s olglíny SvJ a přijímá od
orgránů SVJ příslušné pokyny' Pokud hodlá vlastnik b}tu pronajmout byt s piíslušenstvím,
oznrímí' podle zítona, jména a kontakty na osoby, kter;fon byt plonajímá a je povinen je
seznámit s Domovnim řádem.

I/3. Účelem Domo\,11ího řáduje zajisút dodržovríní pravidel pro klidné soužití obyvatel domu,
dodržovríní pořádku a hygienických podmínek ve společných plostorcch domu a na
přislušenství k b}tům vlastDíhi, pečovat o bezpečnost domu a jeho obF'atel podle pla1ných
právních předpisů a Stanov, lopřípadě technických předpisů'

II. Povinnosti společenstvi v|astníků vůči vlastnftům bytů

PoviÍmosti Společenství a jeho orgáÍtů vůči vtastnikrim b}tů jsou vymezeny $anovaml
společenství '

III. Práva a povinnosti v|astnika bytu

Práva a povinnosti vlastníka býujsou obecně \Tmezeny stanovami společenstvi.

Pro udřž€ní pořádku v domě platí zejména tato da|ší ustanoy€ní|

I[/1. v]asfuík býuje oprávněn lYžadovat po ýboru SVJ, aby mu zajisúlnerušené bydlení v
jeho býě tím, že společné části domu budou užíviíny v souladr-r zejména s tímto domo\Ťlím
řiidem a že bude včas zajišt'ovlíno odstaňovríní závad, které je omezují v bydlení a zajištěny
bezpečnostní podmínky užívfuí společných plostor podle platných plál1lích předpisů. vlastník
b1trr je povinen zajistit bezpečnost prochrázejících osob po okny domu, zejména upe\,Ťrěním
předmětů (např' tnůlíky s květinami) podl€ příslušných ustanovení občanského zríkonjku.



IIV2' Úklid, úddbu a opravy b}-tu ajeho zďízení provádí vlastník b}tu na svůj náklad. Úk|id,
údťbu a opravy společných prostor (schodiště. chodby v přízemí a sklepní plostory) zajišťuje
Úbol svJ z lbndu oprav. zirnni udtžba se plovádí podle příslušných ustanovení ziikona o
pozemních komunikací. Prostředky a pomůcky pro úklid' ke ktelému se počítá i údržba
chodníků a pozemku, nríležející domu, jsou zajištbvány výborem SVJ z fondu oprav'

III/3. Vlastnft byu může prcvádět úplavy b}tu podle vlastního uvážeDí' U stavebních úprav
b)'tuje nutné stavební povolení po předchozím lyjádření výboru SVJ. Úpravami v bytě nesmí
okozit Úkon vlastnického práva vlastníků ostatnich bytu ani nesmí obďozit fuDkčnost
společných částí domu' Úpravy b1tu, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání'
může vlastník bytu provádětjen se souhlasem SVJ. Pokud při opravách a úpravách býu bude
vlastník užívat společných částí domu md obr,ryklou míru' např' k časově omezenému
skladování poťebného maledálu, je povinen zajistit bezpečné uložení maleriálu a o této
činnosti informovat předem svJ. vlastník b}-tu po skončení úprav je povinen odstlanit ze
společně užívaných prostor (chodby, schodiště, přísfupové plostory ke sklepům, popř' jiné
prostory naležející k bytům vlastníld veškeqí odpadov'ý mateliál, sypk"Ý materiál a jiné
předměty' které q'užil při úpravách b1tu a na své náklady na skliidku.

IIU4. vlastník bytuje povinen při používání popelnic, se řídit zíkonem o odpadech a pokyny
osob, které zajišťují dodržovríní pořádku kolem popelnic'

[I/5. Pověřený člen výbolu Společenství plo dům může vstoupit do byttr zásadně jen se
svolením vlastrríka b}.tr,r a po předchozím ohlášeni' vlastní( b)'tu nemůže odmítnout j eho vsfup
v případě, že to nezb}tně vyžaduje úprava. plovoz a opIa}T ostatních bytu, popřípadě
spoleěných částí domu anebo opatření k zastavení ěi šiření škod z havfuie nebo živelní udlílosti.

Iu/6. vlastník b}tuje povinen přispívat sVJ pravidelně měsíčně na úhradu výdajů, které má
SVJjako správce společných částí domu' do příslušných fondů SVJ. Spolu s tim platí vlastník
byu měsíční záIohy za služby poskýované mu v souvislosti s bydlením a zprosťedkovávané
SVJ.

IV. Užíváni společných prostor a zaříz€ní domu

IV/1. Společné plostory a zďízení domu se mohou používat pouze k účelům, k nimŽ isou
uÍčeny a tak, aby nedochr2elo k omezoÝíní púv ostatních vlastníků bytu. Vchody. chodby,
schodiště apod' musi lustat volné' Není přípustné použivat společné plostory ke skladování
čehokoli, co nríeží jenjednomu nebo několika vlastníkům b1tu v domě, pokud nemají od SVJ
povolení k časově omezenému využití těchto plostol pro sebe. Dostatečně velké společné
prcstory může svJ \,yhÍadit vlastníkům b}'tu k u.živání plo lllčibý úěel, např. pro jízdní kola.

IV/2. Spoleěná zďízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených SvJ'
Pokud je pouŽívání společného zďízení spojeno s€ spotřebou enelgie nebo vody, je uživatel
povinen spotřebu uhďadit způsobem. který mu SVJ určí. výjimtou je qréivríní ú.klidové
místnosti v suterénu plo účely úklidu společných prostol. Jakékoliv úplavy na elektfickém
osvětlení elektrických zďízení je povoleno pouze se svolením správy domu. Hlavní uzávěry
vody' plynu, elektrické skiíně a podobná zďízení musí bý vohě přísfupná. Je s nimi zakázrána
jakríkoliv neodborn.í manipulace, pokud nejde o odvrácení nebezpeěí plo osoby a dům'

IV/3. Ve společných prostorech domu je zakázáno parkoviini motoloÚch vozidel - byový
dům nemá k tomuto účelu zkolaudovanÝ Dlostor '



IV/4. Vlastníci b1'tů jsou povinni rnnožnit pověřenému správci nebo dodavateli přístup k
uzávěrum plynu' vody a tepla a k měŤičům spoťeby i v případě' že jsou umístěny vjejich bytě.

Iv/s' vlastníci b}'tů jsou na Úzvu výboru svJ povinni zanec}rat nedovoleného užíváúí
společných plostor a zďízení, tj. např. odshanit z chodby své věci, které tam skladují'

IV/6. Způsobí-li vlastrrík b1.tu nebo osoby s ním bydlící škodu na společných prostorách a
zďízeních domu, je vlasbík b}tu povinenji na svůj nríklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li
tak' zajistí odstanění škody svJ a to na náklad vlastníka b}tu'

v. zajištění pořádku a čistoty v domě

v/1. osoby bydlící a zdržující se v býějsou povinni u&žovat čistotu a pořádek v domě'

v/2. ve společných prostorách domu je zakázáno kouření.

vB. Čištění věcí' např. klepáním a vytřepávríním' je možné jen na místech k tomu urěených a
mimo dobu nočního klidu. Znečištěný prostor musí bý uveden do původního slavu.

v/4. Čištění věcí na chodbách nebo v jiných plostoÍách domu neni dovoleno.

Pořádek a čistola ve společných prostolách domu a na přilelůých pozemcích se udduje v
násIedujícím rozsahu:

a) m}tí a stíiíní schodiště a chodeb vč. chodeb před yýtahy, čistění oken a zábradlí na chodbách
a schodištích, udržování čistoty v misb]ostech určených ke společnému uŽívání.

b) osvětlování schodišť' chodeb ajiných společných prostol

vI. otevíŤání a zaviráni domu a přistup ke společným prostorám

VI/l. KaŽdý vlastník býu obdrži při \.Fněně zámku od SVJ tolik k]íčů od h]avních domovních
dveŤí' kolik je přihlríšených členů domácnosti plus jeden navíc. Dále ob&ží klíč od běžně
poúívaných místností, jako j sou vstupy do sklepů, kolámy atd.

VI/2. K]íče od společných ěástí domu, keré mohou b:ýt používány vlastniky b}tů, jsou k
dispozici rr předsedy výboru, stejně jako klíče od místností, kde jsou obsluŽná zaŤízení domu,
hlavních uzávěru plynu, vody a lLlavních měŤidel spotřeby vody, tepla apod' Přístup k
nríbradním klíčům mají členové výboru SvJ. v případech trvalejšího a častého uŽíváÍrí
příslušné ěásti domu vlasmíkem bÍu mu SvJ posk1.tne na požádání a za úhradu klíč' o kopiích
klíčů se vede seznam, a to od doby vzniku společenství pro dům.

Každý vlastÍlík bytu a osoby s ním bydlícíjsou povinÍri zamykat dům od 22. 00 hod. do 05. 00
hod.

vII. Klid v domě

ul/l. vlastník b}.tu je povinen zajistit, aby všichni' kdo b}t obývaj í, neluŠili ostatní ob).vatele
domu nadměmým hlukem.



vlv2. Pokud je vlastdk bytu nucen vydávat nadměmý hluk ve svém býě, např. v důsledku
oprav b1'tu, oznrámi to pfudem sousedům a dobu obtěžováni hlúem zkÍátí na nejkatší možnou
míÍu.

vI|,/3. v době nočnfio klidu od 22. 00 hod. do 06. 00 hod. se nesmí používat hlučné domácí
spoťebiče' ani jinak rušit hlukem.

VIII. Informační zařízení v domě

vIIUl. SVJ instaluje na vhodném, všem přístupném místě v každém vchodě informační
výaěsku; jejím prostřednictvím předává správa domu informace vlastníkům bytů. Jiných míst
v domě nesmí bý pouŽíváno.

VIII/2. sVJ vhodně označí podlaží na schoďšti, společně užívané místnosti' hlavni uzávěry
plynu' sfudené vody, TUv,jističe elektřiny' }Llavní měňdla apod'

YIIU3. vlastíci b}tujsou povilrni označit svůj by, zvonek a schriioku na poštujmenovkou se
svým jménem, popřípadě s jménem podnájemníka nebo nahlásit pověřenému správci, aby
jmenovku zabezpečil.

VIII/4. Jakékoliv iďoýLačni zaÍízení' napÍ' firemní či reklanní štít, je možné umístit na dům
jen se souhlasem svJ za dodrženi předpisů, l1elé se na ně vztahují.

Ix. chov domácích zvířrt

Ix/l. vlastníci b)'tů mohorr chovat jen takový poěet domácích zvířat takového druhu' ktery
neobtěžuje zvláště lúúem a zápachem ostatní ob}-vatele domu.

IX/2. Vlastníci býů jsou odpovědni zajimi chovaná zvířata; v tom zejména zajisti, aby zvířata
nenarušova]a {Íkon vlastnických a užívacích práv ostatních v]asfuíků b1tu a dalších uŽivatelů
domů' Znečištění společných částí ajiných plostor a zařízení v domě chovanými zvířa1y jsou
jejich vlastrríci povimi odsbanit. To platí i o škodách, které zvířaia v domě způsobí'

x. Ustanoyení spo|ečná a závěrečná

X/1. JsouJi úivateli bytů v domě i nájemnici' vztahuje se na ně domovní řád s tím, Že jejich
bydlení je upraveno nájemní smlouvou uzavřenou pod]e ustanoveni občanského ztíkoníku se
všemi důsledky, lr1eré z toho plynou.

X/2. Spory vzniklé mezi vlastníky bytu a pověřeným správcem řeší výbor SvJ, pokud řešení
nenáleží jinému org|ánu' Porušení poviDnosti a zásad uložených domowím řádem může b]ýt
předmětem řešení ajednríní orgránů SVJ' ve viážných věcech i prá\,Ťí cestou.

)V3. Dodržování domor'rrího řádu bude kontoloviíno členy výboru sVJ a splávcem.
Porušování domovnÍlo řádu bude řešeno dle plalných Zíkonů a vyh]ášek.

X/4. Domovní řád je schvalovrín ve smyslu slanov ',společenství.. shromážděním vlastníků.
DojdeJi ke aněnám domovnÍlo řádu v době mezi sbromráŽděními vlastníků, q4o změny jsou
považovány za dočasné a jsou schvaloviány výbolem společenství pro dům a plďi ů do
shlomáždění vlastníků, lÍeŤé je buď potvldí, nebo zruší'



xI. Platnost domovliho řádu

Tento Domo\Ťí řád byl schváen usnesením řádné schůze ..svJ.. ze dne 14. 12. 20l6 a v tomto
znění platí aŽ do následující zrrrěny provedené sbÍomáždění SpolečeÍlství.

k**7
In8..]i ří Koubek

předseda výboru sVJ
ln8. Mi|oš Ve|ikovský

č|en výboru svl


