
DOMOVNÍ ŘÁD, Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova 

MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO  

1. ÚVOD  

Domovní řád vychází z Občanského zákoníku, stanov bytového družstva a zahrnuje i některá 
organizační pravidla. Má přispět k tomu, aby dům byl řádně užíván na požadované úrovni, a 
aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Ustanovení tohoto domovního řádu 
jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné prostory a zařízení domu č.p. 
438 – 442 (dále jen „uživatel bytu“).  

2. ZÁKLADNÍ POJMY 
 
Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka (soubor místností, které jsou rozhodnutím 
stavebního úřadu určeny k bydlení), ohraničená vstupními dveřmi, vodoměrem a 
elektroměrem. Součástí bytu je rovněž veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody a 
elektroinstalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily a kromě hlavního potrubí 
odpadu.  
 
Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti i prostory určené k tomu, aby byly s bytem 
používány (např. sklepní kóje apod.). 
 
Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy 
domu, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, prádelny, 
sušárny, kočárkárny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, elektřiny, společné antény, dále 
se za společné části domu považují příslušenství domu a stavby vedlejší včetně jejich 
příslušenství. 
 
3. UŽÍVÁNÍ BYT Ů A SPOLEČNÝCH PROSTOR  

3.1. Denní režim a pohyb osob 

V rámci dobrých vztahů jsou uživatelé bytu a jejich návštěvy povinni se chovat stále tak, aby 
neobtěžovali sousedy. V době od 22.00 do 6.00 hod musí být dodržován noční klid. V této 
době není dovoleno vykonávat jakoukoli činnost působící hluk. 

Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám a osobám, u kterých není pochyb o 
bezproblémovém průběhu návštěvy.  

Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o 
základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí.  

3.2. Užívání příslušenství bytu a společných částí domu 

Společné prostory domu se nesmí zneužívat k uskladnění soukromých věcí, s výjimkou 
prostor, u nichž je takové užívání dáno z podstaty věci – kočárky v kočárkárně apod. Chodby 
před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.  

Sklepní kóje jsou příslušenstvím bytu. Dveře oddělující sklepy od ostatních společných 
prostor musí být trvale zamčeny. Ohledně těchto prostor platí zvláštní právní předpisy, zákaz 



skladování hořlavin, plynových a tlakových lahví, pohonných hmot a toxických látek. Pokud 
jsou ve sklepě ukládány potraviny, učiní uživatel opatření, aby uložené potraviny nebyly 
zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, jakož i zdrojem nákazy ohrožující zdraví. V topné sezóně 
musí být sklepní okénka dobře uzavřena, za což odpovídá uživatel sklepa. 

Ve společných prostorách umístěné uzávěry vody, požární hydranty a elektrické rozvodné 
skříně musí být označeny a volně přístupny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena 
pouze oprávněným osobám. 

Z úsporných důvodů budou topná tělesa umístěná ve společných prostorách domu trvale 
vypnuta. Výjimku tvoří radiátory umístěné v sušárnách, ty lze použít po nezbytně nutnou 
dobu, ovšem jen za předpokladu, že jsou vybavena funkční uzavírací armaturou. 

Větrání společných prostor v topném období je povoleno jen na nezbytně nutnou dobu. Mimo 
topné období je nutno větrat takovým způsobem, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku 
(déšť, vítr...) a vstupu cizích osob.  

Vstup na střechu domu není dovolen. Instalace jakýchkoliv zařízení na vnější konstrukci 
domu (lodžie, okna, fasádu) a na střechu podléhá souhlasu představenstva družstva a je nutno 
ji předem projednat.  

3.3. Udržování pořádku 

Každý uživatel bytu dbá na udržování pořádku v domě a jeho bezprostředním okolí. Pokud 
způsobí znečištění, je povinen jej neprodleně odstranit. Při mimořádných situacích (malování, 
rekonstrukci, stěhování apod.), kdy uživatel bytu znečistí společné prostory nebo okolí domu, 
je povinen odstranit způsobené znečištění nejpozději po ukončení prací.  

Družstvo jako placenou službu zajišťuje pouze běžný periodický úklid společných prostor, 
zaplacení služby nezbavuje uživatele bytu povinnosti odstranit nepořádek, jehož je původcem.  

Smetí a odpadky se ukládají pouze do nádob k tomu určených a to takovým způsobem, aby 
byla kapacita nádoby maximálně využita. Nádoby na odpad musí být plněny tak, aby po 
naplnění nádoby bylo možno uzavřít víko. Do nádob je povoleno ukládat odpad pouze 
v běžném množství. Pro mimořádné případy jako jsou likvidace věcí při stěhování nebo 
rekonstrukci bytu lze využít služeb sběrného dvora, případně skládky Přibyšice.  
Do nádob určených pro domovní odpad není dovoleno ukládat nebezpečný odpad, neskladné 
předměty, průmyslový odpad, zeminu, cihly, suť, kameny, uhynulá zvířata, stavební odpad, 
elektromateriál, vyřazený nábytek, matrace, bedny, lednice, pračky, televizory a podobné 
předměty. O způsobu likvidace těchto druhů odpadu se lze informovat na Obecním úřadě, lze 
využít služeb sběrného dvora, případně skládky Přibyšice. 
Do nádob na tříděný odpad patří pouze tříděný odpad příslušné kategorie. Druhy odpadu, pro 
které jsou k dispozici kontejnery na tříděný odpad (k datu vzniku DŘ to jsou plasty, sklo, 
papír, nápojové kartony – neplést s papírem!) je zakázáno odkládat do nádob na směsný 
odpad. 
Vyklepávat koberce a rohožky je možno pouze na místě k tomu určeném.  
V oknech a lodžiích není dovoleno vyvěšovat a vykládat předměty nečisté, nevzhledné a 
zapáchající. Z oken a lodžií je zakázáno vyhazovat jakékoliv předměty a vylévat vodu či jiné 
kapaliny. 
Při vyvěšování prádla je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala a vyvěšené věci nestínily 
okna jiných nájemců.  



Květiny v oknech a lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání nesmí přebytečná 
voda stékat na parapet a fasádu domu.  

Je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň ve všech společných prostorách domu.  

3.4. Chov zvířat 

Uživatel bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. V zájmu 
zachování hygieny, čistoty a pořádku v domě, bezpečného a klidného občanského soužití je 
držitel domácího zvířete povinen ve společných prostorách domu a jeho okolí zamezit 
volnému pohybu jím držených zvířat, dbát, aby zvířata neznečišťovala společné prostory, 
jakož i venkovní okolí domu, a dojde-li k znečištění, je povinen vše neprodleně odstranit. 
Dále je povinen důsledně dbát základních pravidel hygieny a pečovat o to, aby držení zvířat 
nedávalo podnět k rušení občanského soužití a dobrých mravů v domě. Zejména je zakázáno 
používat společné prostory domu jako výběh pro zvířata, a odkládat zde potřeby související 
s jejich chovem (krmení, přenosné toalety apod.). 

Chov ostatních zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo 
jinak nebezpečných) je chovatel povinen oznámit představenstvu družstva. Uživatel bytu dbá 
na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen 
neprodleně oznámit představenstvu družstva k zajištění příslušného zásahu.  

4. OSTATNÍ 

Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jím užívaném bytu, jiných bytech nebo 
společných částech nebo zařízení domu způsobil on nebo jeho hosté. Náhradou škody se 
rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo peněžní náhrada.  

Problematiku stavebních úprav řeší Stavební zákon a Stanovy družstva. Zásadnější bytové 
úpravy, např. bourání zdiva a zásahy do energeticko - instalačních rozvodů (voda, elektřina), 
které by mohly přechodně omezit funkčnost společného majetku, nebo narušit společné 
soužití, je uživatel bytu povinen projednat před započetím prací s představenstvem družstva.  

Nájemník, případně vlastník bytu, který hodlá svůj byt pronajmout nebo přenechat do užívání 
třetí osobě, je i nadále zodpovědný za to, že tyto osoby budou užívat byt v souladu se 
stanovami družstva a jeho domovním řádem.  

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Tento Domovní řád byl schválen na schůzi Bytového družstva Čerčany – Havlíčkova dne 
31.10.2012, s platností ode dne schválení. 

Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho 
doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů bytu. Schvalování doporučených 
změn se provádí na schůzi bytového družstva.  

 

V Čerčanech dne 31.10.2012 


