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Stavební bytové družstvo Tešínan~Ceský Tešín~nábreží Míru 1883/22b~PSC 737 01

Domovní rád SBD Tešínan
Platný od 1. 7.2007
Predstavenstvo SBD Tešínan, Ceský Tešín, nábreží Míru 1883/22b vydává tento družstevní domovní rád.

CI. 1

Úvodní ustanovení
Domovní rád upravuje podmínky užívání domu, bytových prostoru a spolecných cástí domu v domech SBD
Tešínan, pricemž základní úprava vzájemných práva povinností mezi družstvem a jeho clenem je v této oblasti
stanovena obcanským zákoníkem a stanovami družstva.

CI. 2
Základní pojmy
1) Bytem se rozumí místnost
k bydlení.

nebo soubor místností,

které jsou rozhodnutím

stavebního

úradu urceny

2) Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního
úradu urceny kjiným úcelum než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou príslušenství bytu ani spolecné
prostory domu.
3) Príslušenství k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory urcené k tomu, aby byly s bytem používány.
4) Spolecnými cástmi domu jsou cásti domu urcené pro spolecné užívání, zejména základy, strecha, hlavní
svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodište, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kocárkárny,
kotelny, kanalizace, vedení plynu, elektriny, spolecné antény, dále se za spolecné cásti domu považují
príslušenství domu a stavby vedlejší vc. jejich príslušenství.

CI. 3
Práva a povinnosti z nájmu bytu
1) Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu upravují Stanovy družstva, príslušná ustanovení
Obcanského zákoníku (hlava 7), pravidla o zprístupnování bytu a další vnitrodružstevní smernice.
2) Družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených
s užíváním bytu.
3) Nájemce je povinen rádne užívat byt, spolecné cásti domu a rádne užívat plnení, jejichž poskytování je
spojeno s užíváním bytu. Dále je povinen po predchozím oznámení majitele domu umožnit prístup do bytu
ci nebytového prostoru za úcelem zjištení technického stavu bytu a provedení odectu, kontroly nebo
prípadné výmeny meridel tepla, teplé a studené vody.
4) V zájmu predcházení násilného otevrení bytu nebo nebytového prostoru z duvodu havárie apod.,
v prípade neprítomnosti delší jak 48 hodin doporucuje se nájemcum oznámit družstvu (predsedovi neb
clenu výbory samosprávy, TÚ správy SBD apod.) místo pobytu nebo adresu, príp. telefon osoby
zplnomocnené ke zprístupnení bytu.
5) Nájemce bytu je povinen pri výkonu svých práv dbát, aby v dome bylo vytvoreno prostredí zajištující
ostatním nájemcum výkon jejich práva oprávnených zájmu jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými
mravy.
6) Nájemce je plne odpovedný za stav elektrického rozvodu v byte a všech elektrických zarízení a spotrebicu,
která v byte, byt i jednorázove, provozuje. Škody na majetku SBD a tretích osob, které budou
prokazatelne zpusobeny zanedbáním této povinnosti, musí dotycný nájemce ci vlastník uhradit.
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CI. 4

Držení domácích zvírat
1) Nájemce bytu nese plnou odpovednost za domácí zvírata, která jsou v byte držena (psi, kocky, morcata
apod.). Je soucasne povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu,
byla dodržována cistota v dome, aby zvíre neohrožovalo a svým nezvyklým chováním, nezvyklostí ci
vetším poctem chovaných jedincu, nezneklidnovalo ostatní spolubydlící v dome.
2) Písemného souhlasu družstva je treba k držení vetšího poctu domácích zvírat. K žádosti je nutno priložit
souhlas samosprávy.
3) Ze strany majitelu psu dodržovat obecne závaznou vyhlášku mesta Ceský Tešín c.3/2006
ze dne
15.7.2006 o pravidlech pro pohyb psu na verejném prostranství a vymezení prostoru pro volné pobíhaní
psu.
4) V prípade opakovaného a závažného porušování neb nedodržování odst.1. muže predstavenstvo chov
domácích zvírat v byte zakázat a jeho chov podmínit souhlasem predstavenstva (vc. souhlasu clenské
schuze samosprávy).
5) Zakazuje se chování zvírat ve spolecných prostorách domu, balkonech a lodžiích.
CI. 5

Užívání spolecných cástí v dome
1) Spolecné cásti domu se užívají jen k úcelum odpovídajícím jejich povaze a urcení tak, aby nedocházelo
k omezování práv ostatních nájemcu v dome. Umístování jakýchkoliv predmetu, nepatrících k vybavení
domu, není ve spolecných prostorách dovoleno.
2) Nájemci jsou povinni zejména:
•

umožnit prístup k uzáverum, hydrantum, mericum,

•

zabezpecit, aby veci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šírení hmyzu a hlodavcu,

•

zabezpecit, aby v dome nebyly ukládány látky snadno vznetlivé ci jinak nebezpecné a nebylo
užíváno otevreného ohne a to jak v bytech, nebytových prostorách, tak i balkonech apod.,
chodby, prujezdy, schodište a jiné spolecné prostory udržovat volné. Je zakázáno zde
skladovat horlavé materiály a prechovávat ve spolecných prostorách a sklepech motorová
vozidla jakéhokoliv druhu,

•

•

hlavní uzáver plynu a vody musí být oznaceny
príslušnou tabulkou,

viditelným

orientacním

nápisem

nebo

•

požární zarízení, hydranty, hadice, hasicí prístroje prípadne jiné požární zarízení se nesmí
užívat k jiným úcelum, než-li jsou urceny.
CI. 6

Prádelny, sušárny mandlovny
Zpusob užívání prádelen, sušáren a mandloven stanoví správa družstva. U zarízení s merenou spotrebou vody a
elektriny je nájemce povinen ihned po ukoncení prací provést zápis spotreby do evidencního záznamníku a tento
bezodkladne vrátit poverené osobe.
CI. 7

Vyvešování a vykládání vecí
I) Nájemce nesmí bez písemného souhlasu družstva umistovat na vnejší konstrukce (napr. balkonu, lodžií a
oken), na fasádu, strechu a anténní stožár, jakékoliv zarízení a predmety.
2) Kvetiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpeceny proti pádu, pri zalévání je treba dbát na to,
aby voda nestékala a nesmácela zdi.
3) Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén je treba predchozího souhlasu družstva.
Stavební úrad muže narídit preložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitostí nebo
bezpecnost okolí anebo ruší jeho vzhled.
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CI. 8
Zajištení porádku

a cistoty v dome

I) Nájemce a osoby s ním spolecne bydlící jsou povinny udržovat v dome porádek a cistotu. V prípade, že
clenská schuze rozhodne o tom, že úklid budou provádet nájemci bytu, jsou tito povinni podílet se
na úklidu spolecných prostor v dome vc. odklízení snehu z chodníku prilehlých k domu v zimním období,
a to podle zásad a v rozsahu stanoveném mestským úradem.
2) Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu urcených.

Otevírání

CI. 9
a zavírání domu

I) Uzamykání vchodových dverí do domu je z požárních duvodu zakázáno. Zabránit volnému vstupu cizích
osob do domu lze zajistit odstranením venkovní dverní kliky s možností vnejšího otevrení vstupních dverí
výhradne klícem nebo prostrednictvím cipového ovládání elektronického zámku. U všech vchodových
dverí v dome je potreba zachovat po celých 24 hodin trvalou ze vnitrKu domu neuzamcenou volne
pruchodnou únikovou cestu na volné prostranství pred nebo za domem.
2) Klíce od spolecných prostor domu, vc. tech prostoru, kde je umísten hlavní uzáver plynu, vody apod., jsou
podle rozhodnutí výboru clenské samosprávy uloženy na urceném míste a to tak, aby v prípade revize,
kontroly, havárie apod. byly vždy dosažitelné.

CI. 10
Klid a chování v dome
I) Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtežovali nad míru primerenou
pomerum ostatní nájemce hlukem, jež není u bydlení obvyklý, prachem, popílkem, kourem, plyny, parami,
pachy, pevnými a tekutými odpady, svetlem, stínením a vibracemi (§ 127, odst. 1/ Obcanského zákoníku.).
2) V dobe od 22. hodiny do 6. hodiny jsou nájemci povinni dodržovat nocní klid.
3) Klid v dome jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.

CI. 11
Záverecná ustanovení
I)

2)
3)
4)
5)

Ustanovení tohoto Domovního rádu se dotýkají primerene i spoluvlastníku domu a uživatelu bytu ve
vlastnictví z rad neclenu bytového družstva. U spoluvlastníku domu a bytu ve vlastnictví vyplývají práva
a povinnosti techto uživatelu bytu v domech také ze smluv o správe bytu ve vlastnictví nebo Stanov
spolecenství vlastníku v dome.
Je v pravomoci samospráv urcit podrobnejší ci odchylná pravidla a podmínky užívání domu, bytových
prostoru a spolecných cástí domu.
Domovním rádem nejsou dotcena práva a povinnosti vyplývající zjiných právních predpisu a obecne
závazných vyhlášek.
Nedílnou soucástí tohoto družstevního domovního rádu je Požární poplachová smernice.
Domovní rád musí být trvale vyvešen v každém domovním vchodu. Krome nej musí být pro potreby
správy domu v každém vchodu uzamykatelná prosklená skrínka, v níž jsou uvádeny základní informace
nutné k bydlení i rešení stavu nouze a havárií.

Domovní rád byl schválen usnesením predstavenstva SBD Tešínan c. 34/2007 dne 20.2.2007
a usnesením c. 91/2007 dne 29.5.2007 a nabývá úcinnosti dnem 1.7.2007.
Soucasne se ruší "Družstevní domovní
predstavenstva c. 37/01 dne 19.2.2001.
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