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Společenství pro dům Sousedíkova 969, 970, 971, 972, 973 

vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 6.5.2013 tento 
 
 
 

DOMOVNÍ ŘÁD 

Čl. I 
Vymezení pojmů 

1. Budovou se rozumí budovy č.p. 969, 970, 971, 972, 973, nacházející se v Sousedíkově ulici, 
v Praze 9 - Vysočany. 

2. Společnými částmi budovy se rozumí části budovy určené pro společné užívání, vymezené 
v aktuálním znění prohlášení vlastníka, zejména základy, izolace, střecha, hlavní svislé a 
vodorovné konstrukce, příčky ve společných částech domu, vchody, schodiště, chodby, 
balkóny a terasy včetně zábradlí, okna a dveře přímo přístupné ze společných částí domu, 
vyjma vstupních dveří do jednotek a příslušenství jednotek, kočárkárny, úklidové místnosti, 
výměníky tepla, rozvody tepla (včetně radiátorů a ventilů / končí u uzávěru pro radiátory / pro 
jednotku), rozvody teplé a studené vody (končí za uzávěrem před vodoměrem pro jednotku), 
kanalizace (končí u odbočky k jednotce na stoupačce), venkovní dešťové svody, rozvody 
elektřiny (končí před bytovým jističem), vzduchotechniky (vyjma ventilátorů v jednotkách), 
výtahy, bleskosvody, společné antény a další slaboproudé rozvody (končí před odbočkou 
k jednotce), veškerá protipožární zabezpečení domu (požární vodovod, hasicí přístroje, 
hydranty, požární vzduchotechnika, protipožární vrata, atd.), dále se za společné části 
budovy považují příslušenství budovy (například drobné stavby, přípojky inženýrských sítí a 
jiné) a společná zařízení budovy. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností v 
budově, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. 

3. Nebytovým prostorem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle 
rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory 
nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části budovy 

4. Jednotkou se rozumí byt nebo nebytový prostor jako vymezená část budovy podle zákona 
72/1994 Sb., v platném znění 

5. Společenstvím se rozumí společenství vlastníků jednotek, které vzniklo v souladu s ust. § 9 
zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů v budově vymezené v odst. 1 tohoto 
článku. 

6. Členem společenství se rozumí každý vlastník či spoluvlastník jednotky v budově.  

7. Výborem se rozumí výbor společenství vlastníků jednotek vymezeného v předchozím 
odstavci. Výbor tvoří výkonný orgán tohoto společenství. 

8. Shromážděním se rozumí shromáždění vlastníků jednotek společenství citovaného v odst. 2 
tohoto článku. Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství. 

9. Pokud se dále hovoří o právech a povinnostech členů společenství, platí tato práva a 
povinnosti přiměřeně i pro osoby uvedené v čl. II odst. 1 tohoto řádu s výjimkou práv, která 
jsou typická pouze pro vlastníky jednotek (např. právo hlasovat, volit či být volen atd.). 

10. Pokud se dále hovoří o řádu, má se na mysli tento domovní řád. 
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Čl. II 
Základní ustanovení 

1. Domovní řád je závazný pro všechny vlastníky či spoluvlastníky jednotek v budově, a dále 
v přiměřeném rozsahu pro všechny nájemce, podnájemce a návštěvníky budovy. 

2. Domovní řád vydává výbor společenství a změny v něm je oprávněn provádět pouze výbor 
na základě usnesení shromáždění. K přijetí usnesení shromáždění, kterým se mění 
domovní řád, se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech hlasů členů společenství.  

3. Účelem domovního řádu je vytvoření vhodných podmínek pro bezproblémové a efektivní 
užívání společných částí budovy a jejího nejbližšího okolí. 

4. Domovní řád musí být vyvěšen na místě, které je volně přístupné všem uživatelům budovy. 

Čl. III 
Práva a povinnosti vlastníků a uživatelů jednotek 

1. Člen společenství má právo zejména: 

a) účastnit se veškeré činnosti společenství, 

b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění vlastníků, 

c) volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li podmínky vymezené právními předpisy 
a stanovami, 

d) obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou budovy a záloh na úhradu 
služeb, které byly společenství poskytnuty, 

e) užívat společné prostory budovy, které jsou společné všem vlastníkům jednotek v budově 

f) na přístup do společných uzamykatelných prostor (kočárkárna, sušárna, atd.). Tyto 
prostory mohou být využívány pouze k určenému účelu (nemohou sloužit např. ke 
skladování osobních věcí apod.). O případné změně užívání jednotlivých prostor 
rozhodují vlastníci společně. 

2. Člen společenství má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy, domovní řád a plnit usnesení orgánů společenství, 

b) užívat společné části budovy ohleduplně a co nejvíce šetřit společný majetek, udržovat 
čistotu a pořádek v domě, 

c) majitel/nájemník bytu a osoby s ním bydlící jsou povinni po skončení užívání společných 
zařízení v domě odstranit nečistoty, které způsobili a uklidit je. Je-li užívání společného 
zařízení spojeno se zvýšenou spotřebou vody nebo energie, je po skončení jeho užívání 
povinen SVJ nahradit způsobem, který bude předem dohodnut s výborem SVJ, 

d) oznámit bez zbytečného odkladu správci budovy jakékoliv vady či poškození vzniklé na 
společných částech budovy, 

e) bezodkladně nahlásit správci budovy ztrátu či odcizení klíčů od budovy a společných 
prostor nebo přístupových čipů/karet. Člen společenství má v tomto případě povinnost 
uhradit náklady na výměnu všech dotčených zámků a výrobu všech příslušných 
klíčů/čipů, 

f) oznámit správci budovy či výboru zahájení a ukončení všech činností, při kterých hrozí 
zvýšené riziko vzniku škody na společných částech domu nebo jednotce jiného vlastníka. 
Zejména jde o stavební práce, které hodlá vlastník ve své jednotce provádět, stěhování, 
manipulaci s většími předměty atd. 
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g) umožnit po předchozím vyzvání osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a 
úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a budovy jako celku přístup do 
jednotky, 

h) hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou budovy a pozemku, včetně 
stanovených příspěvků na opravy, rekonstrukce a modernizace budovy, na pojištění 
budovy a nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování, a to poměrně podle velikosti 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy (případně dle jiné dohody 
spoluvlastníků upravující pravidla rozúčtování) a hradit další příspěvky, pokud jsou z 
rozhodnutí shromáždění vlastníků předepsány, 

i) plnit své povinnosti dle předchozího odstavce, od data ke kterému nabyl účinnosti vklad 
jejich vlastnického práva k předmětné jednotce do katastru nemovitostí, 

j) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných 
částech domu způsobil vlastník jednotky nebo ti, kdo s ním jednotku užívají, nebo 
nájemníci či podnájemníci a příslušníci jejich domácností, 

k) oznámit bez zbytečného odkladu správci a výboru společenství převod vlastnictví 
jednotky (povinnost převádějícího člena společenství) a nabytí vlastnictví jednotky 
(povinnost nabývajícího člena společenství), 

l) v případě, že se vlastníci dohodli na rozúčtovávání některých služeb dle počtu osob 
(uživatelů jednotky), oznamovat správci a výboru společenství změny v počtu uživatelů 
jednotky, a to do 30 dnů ode dne změny, 

m) udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, neskladovat či 
neodkládat ve společných prostorách žádné věci, které by mohly ohrozit průchodnost 
únikových cest, popřípadě které by mohly způsobit ve společných prostorách vznik škody 
či které by mohly obtěžovat ostatní vlastníky jednotek, 

n) neskladovat v budově nebezpečné předměty či látky, o nichž lze předpokládat, že mohou 
budovu poškodit (např. benzín, výbušniny, kyseliny či hydroxidy apod.), 

o) užívat jednotku i společné části budovy v souladu s příručkou uživatele, kterou vlastníci 
jednotek obdrželi při koupi bytu či nebytového prostoru, 

p) nezatěžovat nadměrným hlukem ostatní spoluvlastníky a od 22.00 do 06.00 hod. 
zachovávat v domě klid (v této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, používat 
vysavače, roboty, vrtačky či jiná hlučná zařízení, zpívat, hlučně se bavit a způsobovat 
větší hluk; v této době je povoleno používat televizní, rozhlasové a jiné audio či video 
přístroje pouze tak, aby jejich zvuk nepronikal do okolních bytů; v této době lze používat 
domácí automatické pračky, sušičky a myčky pouze v případech, kdy jejich umístění a 
vyvážení není zdrojem většího hluku; uživatelé bytu jsou odpovědni i za hluk, který 
mohou způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí, apod.) a podle okolností tomu 
zabránit), 

q) důsledně dbát na uzavření (uzamčení) domovních vchodových dveří, zamykat na klíč 
všechny dveře z vestibulu do společných prostor (prostor sklepních kójí, garážových 
stání) - pokud nejsou vybaveny samozamykacími zámky, do domu lze umožnit vstup 
pouze vlastním návštěvám; návštěvy opravářů jsou buď očekávány objednatelem, anebo 
jsou vybaveny klíčem od správce domu; dalším osobám, anebo osobám hlásícím 
návštěvu u nepřítomného uživatele jednotky nelze vstup do budovy umožnit, 

r) neobtěžovat svým konáním ostatní uživatele budovy; jedná se kromě již zmíněného 
hluku zejména o zápach, obtěžování zvířaty apod.,  

s) nevnášet do budovy bezdůvodně nebezpečné látky a dodržovat pravidla bezpečnosti 
práce, zejména při manipulaci s elektrickými a plynovými spotřebiči, zápalnými a 
hořlavými látkami,  
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t) dbát na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v jednotkách a jeho rozšiřování; výskyt 
hmyzu je uživatel jednotky povinen neprodleně oznámit správci či výboru společenství; v 
případě potřeby zásahu jsou všichni uživatelé jednotek, kterých se případný desinfekční 
nebo desinsekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do jednotky; v opačném 
případě, bude-li nutný opakovaný zásah, půjdou další náklady k jejich tíži, 

u) poučit děti o základních pravidlech bezpečnosti a chování v budově a v jejím 
bezprostředním okolí; za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají rodiče nebo 
jejich zákonní zástupci,   

v) zajistit, aby výtah ovládala pouze osoba starší 10 let; děti do 10 let věku nesmějí používat 
výtah samostatně, pouze v doprovodu osoby starší 10 let, 

w) neumisťovat věci na vnější konstrukci balkonů, lodžií a oken či na fasádu (kromě květin a 
zeleně) nebo na střechu bez souhlasu výboru SVJ, to platí i o instalaci televizních a 
rozhlasových antén a jejich svodů, reklamních poutačů apod., výjimky instalace 
reklamních poutačů je možné výborem SVJ udělit jen v obecném zájmu společenství 
vlastníků, 

x) květiny a jiné rostliny v oknech a na balkonech a lodžiích zabezpečit proti pádu. Při jejich 
zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala a nesmáčela zdi domu, 

y) dodržovat ustanovení zákona 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách někt. zákonů, dodržovat dopravní značení upravující dopravní provoz před 
budovami. 

Čl. IV 
Pravidla užívání společných částí budovy 

1. Všichni spoluvlastníci mají právo (z titulu svého spoluvlastnického práva) užívat společné 
části budovy a povinnost podílet se na jejich správě, opravách a údržbě.  

2. V budově se nacházejí společné části, které jsou vyhrazeny do užívání pouze některým 
vlastníkům. Jedná se o parkovací stání v 1 podlaží. Pravidla pro užívání těchto parkovacích 
stání jsou uvedena v čl. VI. 

3. V budově se dále nacházejí společné části, které jsou vyhrazeny do užívání pouze některým 
vlastníkům. Jedná se zejména o chodby společné vlastníkům některých jednotek. 

4. SVJ zajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na přilehlých pozemcích 
externí firmou zejména: 

a) mytí a zametání schodiště a chodeb, čištění oken a zábradlí na chodbách a schodištích, 
čištění prostor garážových stání a dalších společných prostor, 

b) čištění a úklid sněhu z chodníků přilehlých k domům, úklid sněhu z komunikací před 
domy, 

5. Vlastníci musí dodržovat zákaz vstupu na střechu domu, do strojovny výtahu, výměníkové 
stanice a do technických místností; do těchto prostor je povolen vstup pouze oprávněným 
osobám. 

6. Vlastníci a všechny osoby, kterým umožnili přístup do společných prostor, musí dodržovat 
zákaz kouření ve společných částech budovy. 

7. Vlastníci nesmí nijak zasahovat do společných prostor, zasahovat do společných částí 
budovy či umisťovat jakékoli konstrukce na společné části budovy.  

Čl. V 
Nakládání s domovním odpadem 
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1. Domovní odpad je povoleno ukládat pouze do nádob k tomu určených. Nádoby na směsný 
odpad jsou umístěny v prvním podlaží domů, v za tímto účelem vyhrazených (označených) 
místnostech, u vchodu do jednotlivých domů z prostor garážových stání.  

2. Je zakázáno odkládat jakýkoli odpad mimo určené nádoby. 

3. Nádoby na odpad v budovách nejsou určeny k ukládání tříděného odpadu. Kontejnery na 
tříděný odpad jsou pro obyvatele umístěny v ulici U Elektry (po levé straně před mostem 
cyklostezky).  

4. Jiný než komunální odpad, např. vyřazené domácí spotřebiče a starý nábytek, je vlastník 
bytové jednotky/nájemce povinen odkládat na místech obcí určených. Odložení takového 
odpadu ve společných částech domu nebo v jeho okolí je zakázáno. Vlastníka bytové 
jednotky/nájemníka, který tento zákaz poruší, výbor vyzve k nápravě. Není-li vlastníkem 
bytové jednotky/nájemníkem zjednána náprava ani po výzvě, zajistí výbor nápravu na účet 
nájemníka. 

Čl. VI 
Pravidla pro užívání parkovacích stání a garáží 

1. Pravidla pro užívání garážových stání ve společných garážích jsou upravena Provozním 
řádem garáží, se kterými je každý majitel garážového stání povinen se seznámit a dodržovat 
je. 

2. Majitelé garážových stání jsou povinni strpět vstup a průchod ostatních vlastníků jednotek a 
třetích osob vstupujících do těchto prostor za účelem, údržby, kontroly a oprav zařízení 
náležejících do vlastnictví všech vlastníků jednotek, popřípadě vstup a průchod vlastníků do 
prostor určených pro shromažďování odpadů přístupných pouze přes tento prostor, 

3. Všichni vlastníci bytových jednotek, popřípadě nájemci, jsou povinni dodržovat ustanovení 
vyplývající z dopravního značení v prostorech před domy a parkovat jen na vyhrazených 
parkovacích stáních. Je zakázáno stání před vjezdem do společných garáží a na příjezdové 
komunikaci do prostor společných garáží. 

4. Chodník před domy 3 - 5 není určen pro stání nebo parkování vozidel. Je umožněn vjezd 
pouze pro nutnou dopravní obsluhu. Pobyt automobilů musí být omezen pouze na nezbytně 
nutnou dobu k vyložení/naložení nákladu.  

5. Při vjezdu do/z prostor garážových stání dbát na bezpečnost projektu a neumožnit 
vjezd/výjezd do/z prostor garážových stání cizím osobám/automobilům. 

Čl. VII 
Chov domácích zvířat 

1. V bytě je možno chovat jen přiměřený počet domácích zvířat.  

2. Chovatelé jsou povinni udržovat chovaná domácí zvířata v čistotě, bez parazitů a obstarávat 
jim v případě potřeby veterinární péči. Pokud chovaná domácí zvířata obtěžují svým 
zdravotním stavem, nečistotou, parazity či agresivitou ostatní obyvatele domu, vyzve výbor 
jejich chovatele k nápravě. Učiní tak i v případě, kdy je zvíře chovatelem týráno. Nezjedná-li 
chovatel v určené lhůtě nápravu, obrátí se výbor na příslušnou veterinární správu se žádostí 
o zjednání nápravy. 

3. Majitelé/nájemci bytů jsou odpovědni za chovaná zvířata a odpovídají za škody, které 
způsobí v domě nebo jeho obyvatelům a návštěvníkům. 

4. Majitelé bytů jsou povinni zajistit, aby zvířata, chovaná v bytě, neomezovala ostatní 
obyvatele v domě v užívání společných prostor v domě a pozemku, který k němu patří. 
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Znečištění společných částí a jiných prostor v domě a pozemku, který k domu patří 
chovanými zvířaty, jsou jejich chovatelé povinni odstranit. 

5. Vydala-li obec vyhlášku o chovu domácích zvířat, jsou nájemníci, kteří chovají domácí 
zvířata, ji dodržovat. 

 

Čl. VIII 
Postup při porušení domovního řádu 

1. Dohledem nad dodržováním domovního řádu je pověřen správce budovy. Pokud dojde k 
porušení povinností stanovených domovním řádem, správce písemně upozorní na toto 
porušení osobu, která se závadného jednání dopustila. Pokud není tato osoba zároveň i 
vlastníkem jednotky, bude upozorněn i vlastník jednotky. Uvedené osoby budou vyzvány 
k zjednání nápravy či odstranění závadného stavu. 

2. Pokud nebude zjednána náprava či nebude odstraněn závadný stav v přiměřené lhůtě 
určené správcem, předá správce celou záležitost spolu se stručnou zprávou a případnými 
důkazy výboru společenství, který rozhodne o dalším postupu. O obdržení zmíněné zprávy 
vyrozumí výbor společenství dotčeného vlastníka jednotky a uloží mu povinnost, aby se v 
přiměřené lhůtě vyjádřil ke skutečnostem, které mu jsou kladeny za vinu.  

3. Výbor společenství následně v přiměřené lhůtě rozhodne, zda bude splnění povinnosti 
odstranit závadný stav vymáháno soudní či jinou cestou a o tomto rozhodnutí vyrozumí 
správce. Došlo-li k zvlášť závažnému porušení řádu či byl-li porušením způsoben zvlášť 
závažný následek, svolá výbor za účelem rozhodnutí o dalším postupu shromáždění. Zvlášť 
závažným následkem se rozumí zejména vzniklá škoda značné výše či stav 
nezanedbatelného ohrožení bezpečnosti či zdraví uživatelů budovy (například skladování 
nebezpečných hořlavin, výbušnin či obdobných látek). 

4. Veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených tímto řádem je 
povinna nahradit osoba, která se dopustila závadného jednání. Jde-li o nájemce, 
podnájemce, členy jejich společné domácnosti či návštěvy, ručí za splnění povinnosti uhradit 
náklady vzniklé v souvislosti s porušením domovního řádu vlastník jednotky, v jehož 
jednotce uvedené osoby přebývají, popřípadě během návštěvy přebývaly. Totéž platí i pro 
povinnost náhrady škody vzniklé na společných částech budovy či na ostatních jednotkách v 
budově a o úhradě nákladů vynaložených na svolání shromáždění dle předchozího 
odstavce. 

Čl. IX 
Informace v budově 

1. Výbor poskytuje informace členům SVJ na webovém portálu www.sousedíkova.cz a též na 
informační tabuli nad poštovními schránkami u vstupu do domů. Výbor zde seznamuje 
majitele/nájemníky zejména s důležitými informacemi, usneseními SVJ a poskytuje další 
informace týkající se bydlení v domě a SVJ. Hodlá-li majitel/nájemník umístit na informační 
tabuli své oznámení, může tak učinit s vědomím výboru. Na jiných místech v domě není 
dovoleno umisťovat jakékoli informace a oznámení, není-li toto schváleno výborem SVJ 

2. Na dveřích každého bytu je umístěno číslo bytu. Označeno též podlaží, výtah, společně 
užívané místnosti, hlavní uzávěr plynu, vody, hlavní měřidla, uzávěry topení pro jednotlivé 
domy apod.  

3. Majitelé bytu označují svůj byt, zvonek a poštovní schránku jmenovkami, popřípadě 
se jménem podnájemníka. 
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4' Jakékoli informační a propagační zařízení, např' firemní čí reklamní tabule, je moŽno umístit
na dům jen se souh|asem výboru SVJ a při dodržení právnich předpisů, které se na ně
vztahují.

Čt. x
áávérečná ustanovení

1. Domovní řád je trva|e vyvěšen v domě na místě přístupném všem obyvatelům u vchodu do
domu a na webovém portálu spo|ečenství vlastníků Www.soused íkova.cz.

2. Tento domovní řád by|schvá|en shromáŽděním vlastníků dne 6.5.2013

3. Tento domovní řád je platný a účinný ode dne 6.5.2013

ffi
předseda qýboru člen qýboru


