_____________________________

"

n

n
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Smernice c. 2/09

Smernice pro zprístupnování bytu
Povinnost zprístupnení bytu vyplývá z cI. 13 Stanov SBD. Ten ukládá clenu družstva povinnost umožnit
povereným zástupcum družstva po predchozím oznámení a dohode provedení instalace a údržby zarízení pro
merení a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpocet namerených hodnot. Stejne je povinen umožnit
prístup k dalším technickým zarízením, pokud jsou soucástí bytu (nebytového prostoru) a patrí družstvu. Tato
Smernice upravuje postup v prípadech, kdy uživatel bytu (nájemce, podnájemník) na základe výzvy družstva
neb realizacní firmy nezprístupní byt ve stanovený den a case a to po písemném oznámení obvyklým zpusobem,
tj. jeho vyvešením ve spolecných prostorách domu, na nástence vchodu apod.
Jedná se o potreby zprístupnení bytu zejména za úcelem:
opisu stavu pomerových mericu ÚT,
opisu stavu vodomeru,
uskutecnení revizí, porevizních oprav elektro a plyno zarízení,
zprístupnení majetku družstva umísteného v bytech nájemníku,
montáže termoregulacních ventilu,
pravidelných odborných prohlídek (odpady, vodoinstalace, radiátory apod.).
V tomto prípade príslušný úsek správy SBD na základe seznamu nezprístupnených
vlastního zjištení zamestnancu správy SBD,
informace samosprávy,
seznamu dodaného realizacní firmou

bytu, dle:

overí identifikacní údaje daného bytu dle evidence clenu SBD (nájemce, podnájemník, duležité poznámky ze
spisu, kontaktní adresy apod.). Dle takto overeného seznamu a související identifikace zašle písemnou výzvu
doporucene (s dorucenkou)
na adresu nájemce daného bytu - clena družstva s dispozicními právy k bytu,
na kontaktní adresu clena družstva s dispozicními právy k bytu, je-li tato odlišná od
adresy daného bytu,
v prípade bytu s podnájemníkem (dle schválení družstva) soucasne i podnájemníkovi.

1) Opisy mericu (pomerové merice ÚT. vodomerv)
Ekonomický úsek správy SBD zašle písemnou výzvu, která bude obsahovat minimálne:
a) Sdelení o puvodním termínu opisu mericu, který byl obvyklým zpusobem zverejnen písemným
oznámením ve spolecných prostorách domu, ve kterém však byl úkon zmaren z duvodu nezprístupnení
bytu.
b) Stanovení náhradního termínu odpisu mericu, ve vztahu k dané topné sezone bude termín stanoven
nejpozdeji do 15.2. následujícího roku.
c) Poucení o možnosti dohody o upresnení termínu, nejpozdeji však 3 dny pred stanoveným náhradním
termínem.
d) Upozornení, že v prípade nezprístupnení ve stanoveném náhradním termínu bude v souladu se Smernicí
pro rozúctování nákladu a vyúctování topné sezony, schválenou usnesením predstavenstva 13/2008 ze
dne 25.2.2008 a platnou od 1. 3. 2008, provedeno vyúctování dle vyhl. 372/2001 Sb., pricemž navýšení
spotrební složky nákladu ciní u tepla 1,6 násobek prumerné hodnoty spotrební složky na m2
zapocitatelné podlahové plochy zúctovací jednotky a u TV (energie na ohrev i vodné) 3násobek
prumerné hodnoty spotrební složky na m2 podlahové plochy zúctovací jednotky, nebude-li ani v tomto
termínu byt zprístupnen a umožnen odecet, nebude brán zretel na prípadné reklamace a žádosti o
prepocet, pricemž tyto budou vždy vyhodnocovány individuálne.
e) Poucení o dorucování písemností dle Stanov SBD.

2) Revize. porevizní opravY
Technický úsek správy SBD zašle písemnou výzvu, která bude obsahovat minimálne:
a) Sdelení o puvodním termínu rádné revize / porevizní opravy (dle plánu revizí), který byl obvyklým
zpusobem zverejnen písemným oznámením ve spolecných prostorách domu, ve kterém však byl úkon
zmaren z duvodu nezprístupnení bytu.
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b) Stanovení náhradního tennínu zprístupnení bytu (cca do ctyr týdnu po puvodním tennínu).
c) Poucení o možnosti dohody upresnení tennínu, nejpozdeji však 3 dny pred stanoveným náhradním
tennínem.
d) Upozornení, že v prípade nezprístupnení ve stanoveném náhradním tennínu muže být podána
"urcovaCÍ žaloba" ke zprístupnení bytu.
e) Upozornení, že prí opakovaném neplnení ze strany nájemce dané povinnosti muže predstavenstvo
rozhodnout u zrušení nájemní smlouvy v souladu s § 711, odst.2, písm.a), Obcanského zákoníku.
t) Poucení o dorucování písemností dle Stanov SBD.

3) Prístup k maietku družstva. umísteného v bytech náiemníku (vc. okenních a balkonovÝch
sestav)
Technický úsek správy SBD zašle písemnou výzvu, která bude obsahovat minimálne:
a) Sdelení o puvodním tennínu výzvy ke zprístupnení bytu, který byl obvyklým zpusobem zveteJnen
písemným oznámením ve spolecných prostorách domu, ve kterém však byl úkon zmaren z duvodu
nezprístupnení bytu.
b) Stanovení náhradního tennínu zprístupnení bytu.
c) Poucení o možnosti dohody upresnení tennínu, nejpozdeji však 3 dny pred stanoveným náhradním
tennínem.
d) Upozornení, že v prípade nezprístupnení ve stanoveném náhradním tennínu muže být podána" urcovaCÍ
žaloba"ke zprístupnení bytu.
e) Upozornení, že pri opakovaném neplnení ze strany nájemce dané povinnosti muže predstavenstvo
rozhodnout u zrušení nájemní smlouvy v souladu s § 711, odst.2, písm.a), Obcanského zákoníku.
t) Poucení o dorucování písemností dle Stanov SBD.

4) Všeobecná ustanovení
a)

V prípade neprevzetí výzvy je vždy nutno prihlížet k poznámkám Ceské pošty, prípadne zajistit náhradní
dorucení (prostrednictvím zamestnancu - funkcionáru). Všechny prípady budou rešeny individuálne.
b) V prípade pochybnosti o stavu príslušného zarízení v daném byte co do rizika ohrožení života, zdraví
uživatelu bytu v dome ci majetku družstva neb majetku ostatních uživatelu bytu v dome, je technický
úsek po schválení predsedou družstva oprávnen ve spolupráci s hasicským záchranným sborem zajistit
zprístupnení daného bytu bez souhlasu nájemce.
c) Postup dle této smernice se použije i v dalších prípadech zprístupnování bytu za úcelem nutných
technických opatrení v souladu se Stanovami a Obcanským zákoníkem, napr. montáže tennoregulacních
ventilu, pravidelné odborné prohlídky technických zarízení v byte apod.

5) Záverecná ustanovení
a) Predstavenstvo SBD schválilo Smernici pro zprístupnování bytu usnesením 85/2009 dne 31. 8.2009.
b) Prijetím této smernice se ruší Smernice c.3/02, schválená usnesením predstavenstva SBD 165/2002 dne
25. 11. 2002.
c) Úcinnost této smernice je ode dne schválení, tj. od 1. 9. 2Q09.
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