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§TANoVY
§polečenství vlastníkůjednotek domu Rudolfova 247,248, DěčínlX
óast l
základní ustanovení

'
1)

2}
3}

čt. l
Název a sídlo

Nazev spoleČenstvÍ: SpoleČenství vlastníků jednotek domu Rudolfova 247, 248,
DěčínlX
Sídlo: Děčín,DěčínlX - Bynov, RudolŤova 248, P§Č 405 05

SPoleČens§í vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem
zajišťovánísprávy nemovité věci- domu a pozernku uvedeného v čl. 2 odst. 1.
čt. z
předmět činnosti

1)

Činnost společenství vlastníkůspočíváv zajišťovánísprávy nemovité věci.

Nemovitou věci je budova č-p.247,248, postavená na pozemku p.č.756, zapsané
na LV 449 v kú- Bynov.

2)

SpoleČenství vlastníků nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na
podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkemnebo členem.

3)

a tedy §nnostmi iýkajícími se správy domu a
pozemku z h|ediska provozního a technického se rozumizejména
a} provoz, údráa. opravy, modemizace, rc{tqnstrukc€, stavebni úpravy a jiné změny,
včetně změn vedoucíďr ke arrrěně v účeluužívání
společných častídomu;
techniclcých zařizení dornu jako společných částí;a
spolďný* &stí domu vyhrazených k vý{učnémuuživání vlastníku jednotky,
pokud podle prohlášení nebo těchto stanov nejde o §nnost příslušejíci
vlastní,ku jednotky v rámci §právy této společnéčásti na vlastní náklady;
přičemžspotečnéčásti a vymezení spoleórých částívyhrazených k výlučnému
užívánívlas§riku jednotky isou určeny prohlášením o rozdělení práva k nemovité
věci na vlastnické právo k jednotkám,
b) revize technických síti, společných techniclcých zařízení domu, protipožárního
zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, ieplé vody, pitné vody a
telekomunikačnícfi zařízení, a jiných společných zařízeni podle technického
vybavenl domu;
c) údržbapozemku a údžbapffstupových cest na pozemku,
d) uplatnění práva vstupu do jednotky v případé, že vlastník jednotky upravuje
stavebně svou jednotku, včetně možnosti požadovat v odůvodněných připadech
předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právnich předpisú
Činnostmi správy nemovřtě věci,

iii.
iii.

