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8) Člen spotečenství je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem
svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky.

9) Pokud je nezbytné, aby člen společenství uzavřel domovní uzávěry vody, projedná to
předem se staiutárním orgánem společenství a vyžádá si jeho souhlas. Člen
spoleČenství zajistí, aby uzavření a otevření uzávěrů bylo včas oznámeno ostatním
dotČeným členúm společenství. To neplatí v případě havárií nebo při odvracení
nebezpeČných situací. K hlavnírn uzávěrům vody, plynu, kanalizačním čistícím
vstupŮm a dalším obdobným zařízením ve společných prostorách musí být vždy
zajiŠtěn volný přístup. Pokud jsou tato zařizení umístěna v prostorách ve výlučném
uŽÍvání člena společenství {sklepní kóje, garáže apod.), musí být pňjata taková
opatřenÍ, aby byl k těmio umožněn přístup i za nepřítomnosti člena společenství,

10)Ktíče od uzamykaných společných prostor vdomě od místností, kde jsou domovní
uzávěry vodovodu, plynovodu, strojovny výtahu a dalších důležitých zařízení, jsou
uloženy na místě k tomu určeném,

11)Každý člen společenství je povinen si při užívání jednotky počínat vsouladu
s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních členů společenství; při
provádění stavebních prací vjednotkách je povinen oznámit termín provádění
stavebních prací statutámímu orgánu společenství a ostatním členům společenství a
dbát na to, aby práce byly prováděny pouze v době od 8:00 hod. do 18:00 hod.
V době od 22:a0 hod. do 6:00 hod, se každý člen společenství zdĚí hluku, používání
hluěných přístrojů a nástrojů, hry na hudební nástroje, zpěvu a hluěné komunikace.

12}Člen spoleóenství je povinen zajistit, aby byl dodžován pořádek ve sklepních
prostorách, zdržet se umisťování snadno vznětlitlých, hořlavých nebo jinak
nebezpečných látek a předmětů do sklepních prostor.

13)Statutární orgán společenství zajišťuje konirolu vyuáti společných částí v porovnání
s jejich původním určením. V případě zájrnu člena společenství o využití společných
částí, včetně spotečných domovních prostor, uzavírá člen společenství dohodu
s ostatními vlastníky jednotek prostřednictvím společenství vlastníků.

čast ru.
Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, příspěvky na správu domu a pozemku,

úhrady nákladů na služby

č1.1
Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství

1) Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků nejpozději do konce
měsíce června kalendářního roku, na kter,ý se rozpočet schvaluje. Návrh rozpočtu
předkládá statutární orgán společenství.

2J Rozpočet zahrnuje dvě části:
a) hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy a technické zhodnocení

společných částídomu s těmito údaji:
- zůstatek k 1. lednu,


