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Pravidla o opravách v byte z iniciativY bydlících
Stanovy SBD Tešínan v cI. 39 v souladu s § 694 a 695 Obcanského zákoníku zakazují provádet stavební
úpravy bytu a .podstatné zmeny v byte" bez souhlasu družstva. Predstavenstvo družstva proto vydává tato
pravidla jako vnitrodružstevní predpis, kterým se upresnují povinnosti clenu družstva, vyplývající z cI. 39
Stanov SBD. Soucasne zplnomocnuje technický úsek správy SBD ke schvalování žádostí a ke kontrole
dodržování techto pravidel.
cI. I

Rozsah prací. ke kterým ie nutný souhlas družstva
Podstatnou zmenou a stavební úpravou v byte ve smyslu cI. 39 Stanov SBD jsou stavební úpravy nebo
technické zásahy do stavební cásti a konstrukce budovy, kdy dochází k :
jinému užívání, než k jakému byl byt urcen (kolaudován),
vetšímu zatížení na m2 podlahové plochy nebo zatížení sten oproti projektu,
zásahu do instalovaných rozvodu elektriny, odpadu, vody, tepla nebo plynu,
vetšímu požárnímu zatížení, než bylo v kolaudacním rozhodnutí ci požárními smernicemi stanoveno.

1. Souhlas družstva nebude vydán a je zákaz následujících oprav a úprav z iniciativy a na
náklad bydlících:
veškeré práce se zásahem do nosných panelu (sten) - rozšírení dverních otvoru, okenních
otvoru, podávacích okének apod.,
zmena pudorysné dispozice bytu, odlišná od puvodního rozmístení jednotlivých sten v byte
(mimo bytového jádra).

2. Souhlas družstva je
príslušenství bytu):

potreba k následujícím pracem v bytech nájemníku (vc. oprav

výmena oken,
rekonstrukce
bytového jádra vcetne zarízení (nutnost plyno a elektrorevize,
prípadná zmena
pudorysné dispozice),
zmena charakteru podlahy (nutnost zvukové a tepelné izolace),
výmeny vany za sprchovací kout,
výmena plynových sporáku,
výmena topných teles a armatur (možnost ovlivnení vyregulované topné soustavy v dome) a další
zásahy do systému OT,
výmena vstupních dverí do bytu (protipožární provedení),
montáž stacionárních zarízení s elektrickým pohonem vc. instalace klimatizacních jednotek na
opláštení budovy, vany s vírivkou, masážní parní boxy ap.,
veškeré práce zasahující do plynorozvodu, odpadového potrubí, elektroinstalace
(vc. uzemnení)
mimo bežných údržbárských prací,
zasklení balkonu a lodžií souvisejících s bytem (umístených na opláštení budovy),
stavební úpravy sklepních boxu, náležejících k bytu.

cI. II

Postup pri schvalovacím rízení
1.

2.

3.
4.

Každý nájemce pred zahájením prací v byte podá na priloženém tiskopise žádost o povolení
stavebních úprav v byte a to ve všech prípadech, jak uvedeno v cu. vc. príloh, jak v žádosti uvedeno
(požadováno). Soucástí žádosti je stanovisko samosprávy k úklidu a hlucnosti v dome.
TO SBD žádost posoudí a nejpozdeji do 30 kalendárních dnu vydá žadateli písemné stanovisko.
V prípade souhlasu soucasne stanoví technické a organizacní podmínky prestavby. V prípade
nutnosti stanoviska architekta mesta a vydání stavebního povolení Stavebním úradem (zasklení
balkonu a lodžií, instalace klimatizacní jednotky na opláštení domu apod. ) se lhuta prodlužuje o
dalších 60 dnu.
V prípade potreby je v pravomoci technického úseku pred vydáním stanoviska provést na míste
overení správnosti údaju v žádosti.
TO pri povolování žádosti urcí soucasne:
den zahájení a den ukoncení prací,
dobu provádení hlucných prací dle požadavku samosprávy, vždy mimo období nocního klidu
22,00-6,00, príp. dle požadavku samosprávy víkendové dny a svátky,
zpusob úklidu spolecných prostor dle urcení samosprávy,
zpusob likvidace odpadu,
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zpusob seznámení ostatních nájemcu bytu v dome o provádených úpravách v byte 2 kal.
dny pred zahájením prací,
telefonní ci jiné operativní spojenI na osobu, odpovídající za dodržení podmínek povolení TÚ
k opravám v byte.
ci. III
Všeobecná ustanovení
1.

Veškeré výše vymezené, resp. odbomé práce (napr.zednické práce, práce ve výškách, úpravy
plynorozvodu, elektrorozvodu, systému ústredního topení apod.) muže provádet jen osoba k tomu
oprávnená dle obecných predpisu (k žádosti o povolení prací nutno doložit doklad). TÚ provádí
kontrolu plnení této podmínky pred i behem realizace úprav - oprav v byte.
2. Práce, vc. prípravných, muže žadatel zahájit teprve po obdržení písemného POVOLENI SBO.
3. Nájemce - žadatel je zodpovedný za dodržování všech podmínek uvedených v POVOLENI. Nejdou-Ii
dodržet, musí je realizátor ihned ohlásit na TÚ SBO, který stanoví náhradní opatrení.
4. Kopie povolení je zasílána predsedovi výboru samosprávy k možnosti kontroly plnení podmínek, ze
strany žadatele, stanovených v povolení.
5. Pri realizaci úprav v byte je nutno soucasne dodržovat ustanovení OOMOVNIHO RÁDU tak, aby
nebyla narušena práva ostatních nájemcu.
6. Žadatel o POVOLENI je povinen po ukoncení práce toto ohlásit nejpozdeji do 1 týdne na TÚ SBO.
7. Po ukoncení prací, zasahujících do vyhrazených zarízení, plynorozvodu, elektroinstalace a uzemnení
je povinnosti žadatele zajistit elektro ci plynorevizi.
8. TÚ SBO po ohlášení ukoncení práce provede kontrolu a veškeré zmeny zanese do pas portu domu.
Veškeré skutecnosti, týkající se úprav v byte, zaeviduje bytový úsek SBO do clenského spisu.
9. Úkolem samosprávy dle Stanov SBO je uplatnování oprávnených
spolecných
zájmu clenu
samosprávy vuci správe SBO a vyšším orgánum družstva. Proto v prípade, že výbor samosprávy,
zjisti, že se v dome provádí práce uvedené v této smernici, má pravomoc upozornit nájemce na
povinnost dodržování této smernice a prípadné její porušování vc. záveru uplatnit rešit v souladu
s c1.23. Stanov správou a vedením SBO.
10. Povolení nebude vydáno žadateli, který má vuci družstvu jakýkoliv financní závazek.

1.

2.

3.

cI. IV
Sankce
Nedodržení této smernice ze strany clena družstva bude posuzováno jako porušení cI. 13 a cI. 39
stanov s postupem družstva v souladu s § 711, odst. 1, písm.c) Obcanského zákoníku a dle clánku a
cI. 23) Stanov SBO Tešínan.
Pokud bude nájemce provádet stavební a další úpravy, vyžadující povolení dle této smernice bez
vedomí vlastníka - SBO Tešínan, bude po tomto nájemci požadovat družstvo prípadnou náhradu
škody, která by v této souvislosti družstvu vznikla.
Porušení povinnosti nájemce, vyplývající z této smernice, muže být posuzováno jako trestný cin neoprávnený zásah do majetku vlastníka - SBO Tešínan.

1.
2.
3.

ci. V
Záverecná ustanovení
Tato pravidla byla schválena usnesením predstavenstva SBO Tešínan c.12/2008 dne 25.2.2008.
Tato pravidla ruší dosavadní postup, který byl schválen usnesením predstavenstva SBO Tešínan
105/2007 dne 26.6.2007,
mimo prílohy C. 1 a 2.
Pravidla nabývají úcinnosti dnem 1.3.2008.

Príloha:
C. 1) Vzor žádosti o udelení souhlasu na stavební úpravy v byte
C. 2) Podmínky pro individuální výmenu oken za okna plastová
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4) Vyjádrení samosprávy:

Zpusob, rozsah a cetnost úklidu

.

Samosprávou žádaná doba provádení prací (hlucnost)

od

predseda samosprávy

podpis

................................
......
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.................................
,

5) prílohy
Projektová dokumentace
Statické posouzení

Stavební plán s oznacením míst s uvažovanou úpravou

Poplatek uhrazen dne

D
D
D
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Podmínky pro individuální vÝmenu oken za okna plastová
Jelikož okna nejsou soucástí príslušenství bytu, ale majetkem družstva Osou soucástí svislé konstrukce
budovy, tedy soucást spolecných cástí domu - spolecný majetek clenu samosprávy), je za kvalitu
provedení a tepelné prínosy jejich výmeny zodpovedný vlastník budovy (družstvo). A to i v prípadech,
kdy výmenu oken financuje se souhlasem družstva uživatel (nájemce) bytu.
Z výše uvedeného duvodu SBD Tešínan stanovuje pro povolování individuální výmeny oken tyto
technické podmínky.
1) Splnení následujících
platných

certifikacních

technických
osvedv

parametru,

doložených

dodavatelem

na základe

•

CSN
73
EN
0540-2
12207
12208
12210
12608
CSN C.
EN209-191-5
STO
Soucinitel prostupu tepla

éda
ídlové
okno)
dvere)
C4 do
okno)
8 podlaží, nad 8

Únosnost bezpecnostních

zarízení

2) Výmenu oken bude provádet odborná ftrma s predepsaným predmetem cinnosti.
3) Postup pri demontáži okna:
odstranit vnitrní parapet, odstranit venkovní oplechování,
a)
b)
vycistit rádne ostení okna po vybourání,
c)
veškerý vybouraný a demontovaný stavební materiál odvést na rízenou skládku.
4) Postup provádení montáže okna:
a) okna usadit do puvodní polohy rámu dreveného okna s lícováním na
vnejší okraj,
b) pred instalací okna zamerit skutecné rozmery ve stenách a tem prizpusobit
velikost okna, je nutné brát oWed na to, že ostení bude z venkovní strany
zatepleno a to v min. tI. 40 mm, zároven je nutné pocítat s tím, že i pod
venkovní parapet je nutné vložit izolant a to v min. tI. 20mm,
c) okna musí být umístena v okenním otvoru tak, aby pri dodatecné úprave
venkovního ostení pri zateplení fasády izolace zasahovala pouze do
okenního rámu nikoliv již do okenního krídla,
d) okno ukotvit do ostení a to dle návodu výrobce okna - kotvení pomocí
kovových kotev a turbošroubu,
e) celoobvodove okenní rám k okennímu ostení vyplnit montážní penou
PUR,

t) z vnitrní strany ostení opatrit nalepenými polystyrénovými deskami min.

5)

6)
7)

8)

tI. 20 mm zakoncenými hliníkovými rohovníky s integrovanou sít ovinou a
zacistit tenkovrstvou omítkou, z venkovní strany okno vuci ostení zacistit
(napr. okenní lišta PVC, nebo rádným zatmelením trvale pružným
tmelem),
g) vnitrní parapetní desku si uživatel muže zvolit dle svých požadavku, musí
však dodržet, aby do místnosti presahující cást parapetní desky
nezakrývala otopné teleso a soucastne aby byla minim. ze dvou tretin šírky
uložena na stene pod oknem, venkovní parapet však namontovat tak, aby
se prizpusobil stávajícímu oplechování a nedocházelo k zatékání, je nutné
osadit pod parapetní plech izolant v tI. min. 20 mm, tento plech bude
muset být v prípade zateplení fasády demontován a sjednocen s ostatními
venkovními parapety,
h) po osazení a zacištení okna provést malírské nátery (Primalex) pouze na
vnitrním ostení, venkovní ostení pouze opravit a dotesnit trvale pružným
tmelem, aby nedocházelo k zatékání.
Nove namontované okno musí být opatreno ventilacní klapkou dle dispozic daných
výrobcem, prípadne musí být v provedení umožnujícím pruvzdušnost oken
(mikroventilace). Pricemž v místnosti s plynovým spotrebicem musí být namontováno
okno splnující podmínky TPG 704 Ol.
Velikost a clenení oken musí být vždy odsouhlaseno samosprávou s ohledem na jiné
predpokládané rešení v budoucnu.
V prípade požadavku na výmenu oken v dome, kde mezi okny jsou mezi okenní
vložky, bude souhlas k výmene udelen pouze v prípade, že soucástí výmeny oken
bude i vyzdení meziokenních vložek vcetne provedení venkovních úprav takto
vyzdené mezi okenní vložky. K osazování oken vcetne vyzdení meziokenních vložek
je nutné doložení projektového rešení vcetne statického výpoctu.
Po ukoncení prací je žadatel povinen technickému úseku družstva oznámit ukoncení
prací a umožnit technickému úseku družstva prejímku požadované kvality prací a
splnených technologických podmínek výmeny oken, jak je temito pravidly urceno.

Podmínky nabývají
c.105/2007.

úcinnosti

dnem 1.7.2007 a to schválením

usnesením

predstavenstva

Temito podmínkami se ruší dosavadní Smernice c. 1/03 "Postup pri výmene oken v domech
SBD Tešínan", platná od 24.3.2003.

Souhlas žadatele:
Žadatel
níže uvedeným podpisem stvrzuje, že byl seznámen s povinností
zajištení technických podmínek a technologických postupu pri individuální výmene oken u
jeho bytu, stanovených vlastníkem domu, tj. SBD Tešínan. Žadatel bere na vedomí a
souhlasí s tím, že v prípade jejich nedodržení a nezajištení požadované kvality prací a
technologických podmínek výmeny oken, uhradí dodatecné náklady prací, jež splnení výše
uvedených technických podmínek zajistí.

Podpis žadatele

Datum
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