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Pravidla pro užíváni společných částí nemovité věci

O Ť"P_"rými.Částmi jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit\- vlastníkŮm jednotek společně. Mezi ně náležejí také společné'prostbry. iejména
vchodY, schodiŠtě, chadby, sušárny, rnístnosti pro uložení kočárků a iáoniitt kot,
kotelny, lodžie, terasy a balkony přístupné ze spo|ečných prostor, oýt"hy, půdv,
sklePY, Prádelny a další prostory určené pro společné užívání. Štrromazoeňi
sPoleČenství vlastníkŮ mŮže schválit domovní řád, kter,ý upraví podrobnosti způsobu
uŽÍvání jednotek a společných prostor, Domovní řád se vyvěšuje na nástěnce v
domě. Domovní řád je závazný pro všechny členy společenství á pro další osoby
vstupující do domu.

2) Člen sPoleČenstvíje povinen dodžovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech,
vYvarovat se jednání poruŠujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které
by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních členů společenství.

3) V PříPadě chovu.domácích zvířat je člen společenství povinen dbát, aby nedocházelo
k obtěŽování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním spobéných částí a
sPoleČných Prostor,.dodžovat hygienické, veterinární a bezpečnostní §reopisy, ..le
PovÍnen zamezit volnému pobíhání jím džených domácích zvířat, nepřechoúávat
zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku, dbái, auy ;im orzena
zvířata nezneČiŠťovala okolí domu a v případě rrzniťu znečištění toto iňned svým
nákladem odstranit, Člen společenstvíje'povinen zdňetse chovu zvířat k domácímu
chovu nevhodných, případně nebezpečných druhů.

4} Čbn sPoleČenství je povinen zdržet se umisťování předmětů nepatřících k vybavení
domu ve sPoleČných ěástech a spotečných prostoráih domu, zqmena ukládání láteksnadno rznětliv'.Ích, hořlavých nebo jinak nebezpečných, 'zdržet se užívání
otevřeného ohně, kouření ve společnýth prostorein cómu, výtahové kabině a
v Prostoru na střeŠe nebo vytváření přepážek ve spotečných částech, větrání bytu do
společných vnitřních prostorů domu.

5} V PříPadě PohYbu ve spoleČných prostorách bez automatického zhasínání světla je
Povinen Člen sPoleČenství zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto prostorách
zhasnuto, je Povinen dbát na uzavíráni okán ve sŘtepe či komorách, pokud venkovní
teplota dosáhne bodu mrazu.

6) Člen sPoleČenstvíje povinen se zdržet užívání balkonu a íodžiíjako skladiště, zajistit,
abY. PředmětY umísténé na balkonech a lodžíích byly zabezpeeeny proti pádÚ, při
zalévání zde urnísiěných květin dbát na to, aby néjocrrazeio t<e itěxání'vody do
nižších podlaží.

VývěskY, náPisY a dalŠí informační zařízení mohou být v prostorách domu a na doměumisťovánY Pouze s_předchozím písemným souhlasem statutárního orgánu
sPoleČenstvÍ: tento souhlas nenahrazuje povólení příslušného orgánu siátní správy,je-li ho třeba, Při zániku práva na umísténi intormačn ího zařízení sé čten spoíeóenství
zavazuje neProdleně toto zařízení odstranit a svým nákladem uvési místo do
PŮvodního stavu. Člen společenství se zdrží umisťování reklam a vývěsek na
informaČní tabuli slouŽÍcí pro podávání informacístatutárním orgánem spolbčenství.


