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;lli *ůrr";; ;;,";, "uz"n-";;;, ;;o"o,,*o .i"ll'Ji "rr;;;.;nejpozději do 4 měsícu od doručení vyúčtování.d) v PříPadě Prodlení s perrěžitým plněním ve prospěch společenství, které
Přesahuje 5 dnú ode dne jeho splatnosti. uhradit společenství poplatek z prodlení
ve výŠi stanovené jiným právnírn předpisem nebo nebude-li takový poplatek
vYPlývat z Právních Předpisu, uhradit společenství úrok z prodlení 

-ve 
výši 1

Promile zdluŽné Částky denně, nejméně však 10,- Kč za každý i započatý měsíc
prodlení,

e) řídit se Při uŽÍvání společných částí pravidly pro užívání společných částí
nemovité .věci a sPoleČných zařízení domu, obsaženými v těchto sianovách,
v domovním řádu. Pokud bude přijat, a v v usnesenich orgánů společenství
schválených v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito
stanovami, vČetně pokynu stanovených pro provoz společných zařízení
výrobcem nebo správcem technických zařízení,f) řídit se PravidlY Pro správu domu uvedenými v obecně závazných právních
PředPisech, v těchto stanovách a v usneseníóh orgánů společenství schválených
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,g) udrŽovat svÚj byt a společné óásti, které má vyňrazeny k výlučnému uživání tak.jak to vYŽaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu,'zdržétse ohrožení, změny
nebo PoŠko|ulí sPoleČných částí nebo ztížení výkonu oprávnění svobodně
sPravovat, výluČně uŽÍvat a uvnitř stavebně upravovat svuj byt a užívat společné
části jiným členům společenství,

h) zajistit dodrŽování Pravidel pro správu domu a pro užívání společných částí,jakoŽ i Plnění výŠe uvedených povinností osobami, jimž umožnil vstup do domu
nebo bytu,

i) oznámit společenství vlastníků do jednoho měsíce:
i. nabytíjednotky do vlastnictví,
ii. svoji adresu (adresu pro doručování),
iii. číslo svého bankovního účtu
iv. počet osob, které budou mít v bytě domácnost,
V, PoČet osob, jeŽ v bYtě bydlí po dobu činící v souhrnu nejméně tři měsíce

v jednom kalendářním roce;
vi. jméno a adresu osoby, jÍŽ člen společenství přenechal byt do užívání. včetně

údajů uvedených pod body iv. a v.; a
vii. jakoukolizměnu údajů uvedených pod body ii. ažvi.
odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných bytech nebo
sPoleČných Částech nemovité věci zpusobil sám nebo osoby, kterým'umožnil do
domu nebo bytu vstup,
umoŽnit umístěnÍ, ÚdrŽbu, výměnu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby plynu,
vod.Y, tePla a jiných energií v bytě. odečet naměřených hodnot z těchto zařízení a
zdrŽet se vŠeho. co by mohlo ovlivnit správnost funkce těchto zařízení nebobránilo jejich umístění, údržbě a výměně na základě předchozí výzvy
sPoleČenství vlastníku.lSpolečenství je oprávněno ke kontrole těchto zařílení
kdykoli bez předchozí výzvy za přítomnosti osoby oprávněné k pobývání v bytě.
zdrŽet se vŠeho, co. brání údržbě, opravě, modernizaci, rekonstrukci, ú§ravě,
Přestavbě Či jiné změně domu nebo pozemku, o níž bylo řádně společeňstvím
rozhodnuio, umoŽnit_přístup do bytu nebo společné části, která mu výlučně slouží
k užívání, pokud má být údržba, oprava, modernizace, rekonstrukce. úprava,
Přestavba nebo jiná zm.ěna společných óástí domu prováděna uvnitř bytu nebona společné části, která mu výlučně k užívání slouži. pokud byl k tomu předem
vyzván společenstvím vlastníku,
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