
Domovní ád
Společenstvivlastník PanoramaSylván

l - úvodní ustanovení

Domovní ád upravuje podmínky a zpťrsob užívání domu, byt , nebytov ch a společn ch částí
domu a opravy v bytech, prováděné společenstvím vlastníkťr jednotek ,,Společenství vlastníkťl
panorama Sylván" (dále jen Společenství), p ičemž základní prava vzájemn ch práv a povinností
mezi Společenstvím a jeho členem je v této oblasti stanovena občansk m zákoníkem a stanovami
Společenství.

ll -Zák|adní pojmy

1. Domem se rozumí cel obytn komplex Na Chmelnicích 69, 71 , Mutěnická 6, 8, Plzeň.

2. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního adu
určeny k bydlení.

3. Společn mi ěástmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zqména schodiŠtě,
chodby, kolárny, prostory garáží, rozvody vody, elekt iny, kanalizace a osvětlení chodeb,
st echa, átrium, obvodov plášť domu a další. Dále jsou do společn ch částí domu zahmuty
plochy balkón , lodžií a teras, které jsou dle 2 písmena g) zákona o vlastnictví byt zahrnuty
do společn ch částí domu, ale užívány jsou pouze vlastníky jednotky,

4. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím
stavebního rl adu určeny k jin m rlčel m než k bydlení (nap , k podnikatelské činnosti,
společenské, zájmové činnosti). Nebytové prostory nejsou p íslušenství bytu a nejsou jimi ani
společné prostory (části) domu.

5. P íslušenstvím k bytu jsou prostory uróené k tomu, aby byly s bytem používány - sklep,
garážové stání.
Vlastník je osoba (právnická nebo fyzická), která vlastní jeden nebo více bytťt v domě.

Nájemník je osoba, Kerá si od vlastníka pronajímá jeden nebo více bytťt.

Uživatelem bytu e rozumí osoba trvale užívající byt.

V bor je volen orgán Společenství a p íslušejí mu něKerá q konná práva spojená se správou
majetku Společensfuí. Tato práva jsou definována ve stanovách a dalších dokumentech.

10, Společenství vlastníku nebo jen Společenství je soubor všech vlastníkťt nemovitostí nebo jejich
částí, které jsou společně spravovány.

lll - Práva a povinnosti Spoleěenstvi

1. Společenství je povinno pečovat o společné části domu a o dodávku energií a sluŽeb
souvisejících s bydlením tak, aby umožnilo uživatel m byt nerušené bydlení a využívání
všech služeb souvisejících s bydlením v domě. Společenství pečuje, aby byla prováděna
včasná údržba, opravy i modernizace spoleěn ch částí domu podle možností.

2. Společenství vede technickou dokumentaci domu a jeho částí včetně bytit a nebytov ch
prostor,

3. Detailní popis povinností a práv Společenství je ve stanovách Společenství.
4. Na náklady Společenství nebudou prováděny opravy domu a jeho zaízení zpťrsobené

rimysln m poškozením, nebo poškozením z nedbalosti. Sporné p ípady posoudí u bor
Společenství a vydá závazné rozhodnutí.

lV - Práva a povinnosti uživatel byttl

1. Uživatelé bytu mají právo na nerušené bydlení, užívání společn ch částí domu a jejich za ízení
v souladu zejména s tímto domovním ádem,

6.

7,
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Uživatelé byt (i nájemníci nebytovl ch prostor) jsou povinni p iv konu sq, ch práv dbát, aby
v domě bylo vytvo eno prost edí zajišťující ostatním v kon jejich práv, V kon práv a povinností
vypl vajících z nájemního váahu nesmí bez právního d vodu zasahovat do práv a
oprávněn ch zájm jin ch osob a nesmí b t v rozporu s dobn mi mravy. Uživatelé bytti
odpovídají za správné užívání bytu i domu všemi osobami, které s nimi bydlí a které je
navštěvují,
Každ nov uživatel bytu má podle 1177 povinnost se zaregistrovat do 30 kalendá ních dnťr

od nabytí vlastnictví, pop . od uzav ení nájemní smlouvy s vlastníkem bytu/nebytového
prostoru u člena rn boru Společenství, kten zastupuje vchod a u správce budovy,

Každ uživatel bytu má právo blit informován o skutečnostech, které se p ímo dot kají jeho
bytu v rozsahu dle vlastnického váahu k byt (vlastník / nájemník),

Každ uživatel bytu má za povinnost informovat v, bor Společenství o závažn, ch
skutečnostech ovlivňující chod Společenství nebo domu. Standardní forma sdělení je písemná
do poštovní schránky člena vr boru Společenství, kten zastupuje vchod nebo zaslat
elektronicky na adresu panoramasylvan@email.cz. V kritich,ich - havarijních p ípadech staČí
verbální sdělení.
Pově enli člen v boru Společensfuí mťlže vstoupit do bytu zásadně jen se svolením vlastníka
kromě těchto p ípad :
a) Společenství je oprávněno po p edchozím oznámení uživateli bytu vstoupit do bytu či

nebytového prostoru za ričelem zjištění technického stavu, provedení odečtu, kontroly,
p íp, v měnymě idel vodyateplaap ístupu k uzávěr mvodyatepla.

b) Uživatel bytu je povinen umožnit vstup a provedení oprav plynoucích z povinnosti drŽby
a p ípadn ch havárií a oprav schválen ch Společenstvím vlastníkťt.

c) Ve rn jimeěn ch p ípadech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprost edně hrozící
škoda na majetku) bude zajištěno zp ístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce.
o tomto zásahu vyrozumí Společenství neprodleně nájemce, na telďonní číslo nebo
adresu, kterou nájemce písemně sdělil v,boru Společenství, pokud tak učinil, a po ídí o
zásahu písemn protokol,

Uživatel bytu je povinen na své náklady urychleně odstranit nepo ádek, závady a poškození
(to znamená uvést věci do pťrvodního stavu), jež zptisobil p ímo nebo nep ímo (nap .: jím
provozované technické za ízeni, jeho domácí zví e) v domě sám, nebo jež zpťrsobily osoby
s ním bydlící nebo jeho návštěvníci.
Neodstraní-li uživatel bytu věas nepo ádek, závady a poškození, za které zodpovídá, učiní tak
po p edchozím upozornění Společensfuí na náklady pat ičného vlastníka.

V - Opravy a džba prováděná v bytech

Společenství neprovádí žádné opravy v bytech.

Vlastníci a uživatelé bytťr jsou povinni udržovat byt v dobrém technickém stavu. DojdeJi
následkem špatného technického stavu bytu ke škodě na majetku Společenství nebo sousedťr.
Uživatelé bytťr jsou povinni postupovat dle lV čl. 7. Uživatelé byt uvedou objekt do
p vodního stavu na své náklady.
Pro rekonstrukci bytu či jeho částí je nutné informovat ostatní uživatele byt oznámením na
v věsce ve vchodu. P i rekonstrukci je uživatel povinen se chovat ohleduplně v rámci domu,
dodržet po ádek a nepoškodit společné prostory domu.

Úpravy bytu, jimž by se měnila statika nosn ch konstrukcí mťrže uživatel bytu provádět pouze
na základě stavebního povolení.

Nelze měnit barevnli vzhled fasád, oken i nátěrťr oken, lodžií a podobně bez p edchozího
souhlasu v boru Společenství.
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8.
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Vl - Uživáni společn ch částí (prostor a za izení) domu

Společné prostory a za ízeni domu se mohou používat po,re k rlčelu, k nimž jsou určeny a
tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelťr bytri, nebo nebytoq ch prostor.

Vchody, chodby, a schodiště musí z stat volné. Umísťování jak chkoliv p edmět , nepat ících
k vybavení domu, není ve spoleěn ch prostorách dovoleno. V bor Společenství mťrŽe vydat
povolení k časově omezenému využití části společn ch prostor k skladování.

Společná za izení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanoven ch SpoleČenstvím,
Pokud je používání společného zaíízeni spojeno se spot ebou energiÍ, je uŽivatel povinen
spot ebu Společenství uhradit určen m zp sobem.
Vlastníci a uživatelé bytťt jsou povinni zejména:

a) umožnit bezproblémov p ístup k uzávěrťrm vody, tepla a k mě ičtim jejich spot eby;

b) ve společn ch částech domu neukládat látky snadno vznětlivé Či jinak nebezpeČné a
neužívat otev eného ohně;

c) ve společn ch částech domu neukládat potraviny a jiné p edměty, které by se mohly stát
zdrojem ší ení hmyzu, hlodavcťt azápachu:

d) poěínat si tak, aby schodiště, chodby a požárni rjnikové chodby byly vždy volně pr chozí,- 
aby dve e oddělující jednotlivé části poární rjnikové chodby nebyly uzamČeny, ěi jinak

mechanicky uzav eny.

e) zdržet se pohybu a bezdťtvodného pob vání na st eše domu

Ve spoleěn ch částech domu je zakázáno:
a) kou ení a odhazování nedopalk cigaret;

b) veněení domácích zvl al ajejich pobíhání bez dozoru, pes musí b t vybaven náhubkem a
vždy veden na vodítku; t ká se iprostoru atria;

c) odhazování, p echovávání a uskladňování odpadkťl;

d) čištěnl věcí na chodbách nebo spoleěn ch prostorech domu.

e) manipulovat s otev en m ohněm na balkonech, lodžiích a terasách; ke grilování lze
využívat pouze eleKrické grily;

Osvětlení domu musí b t užíváno s maximální hospodárností ve všech ve ejně p ístupn ch
prostorách,

osoba, která uzav e domovni uzávéry vody nebo provede vypnutí elekt iny, musí zajistit, aby
jejich uzav ení/vypnutí a opětovné otev ení/zapnutí bylo všem včas oznámeno.

Větrání bytri a nebytorn, ch prostor do vnit ních prostor domu je zakázáno.

Vll - DĚeni domácích zví at

Uživatel bytu ne e plnou odpovědnost za zví ata, která jsou v bytě držena (psi, koČky, morČata

apod.). Jé současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních
obyvatel domu (zejména psi svr, m hlasit,m štěkotem) a byla dodžována čistota a hygiena
v domě.
Vydalali obec vyhlášku, či jinli p edpis pro chov domácích zví at, jsou uživatelé bytu -

chovate|é povinni zajistit její dodržování.

Vlll - Prostol gaíážíl, átria a sklepri

Skladovat p edměty v átriu či prostoru garáží a p epažovat tyto prostory lze jen se souhlasem
Společenství.
Sklepní prostory nejsou určeny k ukládání toxick ch, snadno vznětliv ch nebo jinak

nebezpečn ch látek. JsouJi ve sklepě ukládány potraviny, je uživatel bytu povinen uČinit

opat ení, aby se nestaly zdrojem rozši ování hmyzu, hlodavc a zápachu,

V prostoru garáží (včetně koláren), a ve sklepních prostorech se nesmí kou it a uŽÍvat

otev eného ohně (světla).

4.
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V prostoru garáží je p isně zakázáno parkování vozidel mimo vyznačená parkovací stání,
pop, parkování vozidel na parkovacím stání ve vlastnictví jiné osoby bez jejího souhlasu.
V p ípadě shledání této skutečnosti bude dále postupováno v součinnosti s orgány Policie ČR.
Dó prostoru garáží je zakázvjezdu a parkování vozidel na LPG a CNG.

lX - Pravidla využívání fasády, oken, parapet a vnější konstrukcí

Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu Společenství umísťovat na vnější konstrukce
lodžií, oken, na fasádu, na st echu a na vnit ní společné prostory jakákoliv za izeni a p edměty
(nap . firemní ěi reklamní štít).

Květiny v oknech, na vnějších stěnách lodžií apod., ale i p ípadně v prostorách chodeb domu
musí bi t zabezpebny proti pádu. Jejich vlastník je povinnen zabezpečit, aby nedocházelo
k znečišťování okolních prostor (listí atp.), P i zaléváni je t eba dbát na to, aby voda nestékala
a nesmáčela zdi či okolní prostory.

Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasov ch, televizních či jin ch antén a jejich svod je
t eba p edchozího písemného souhlasu Společenství. lnstalace antén musí b t v souladu
s platnou technickou normou. P ípadné škody na domě zpťrsobené nevhodn m nebo
neodborn m zásahem je povinen hradit vlastník antény. Po skončení provozu je vlastník
antény povinen ji odstranit na své náklady. Společenství má právo po včasném upozornění
zlikvidovat antény a svody má-li k tomuto kroku zdrjvodnění, stejně tak jako odstranit již
instalované bez uděleného písemného souhlasu Společenství.
P ísně zakázáno je vyhazování p edmětťr z oken, lodžií, balkón nebo teras.

Je t eba dbát na to, aby bylo zamezeno uhnízďování ptactva na lodžiích nebo v oknech,

X - Zajištění po ádku a čistoty
Uživatelé bytu jsou povinni udržovat po ádek a čistotu.
Zpťrsobí-li hrubé znečištění spoleěn ch prostor domu nebo bezprost edního okolí domu
uživatel bytu, je povinen znečištění neprodleně odstranit. Pokud tak neučiní, bude znečištění
odstraněno na jeho náklad. Totéž platí o znečištění zp sobeném návštěvami a jin mi osobami
byt užívajícími.
Komunální odpad se vysypává pouze do ktomu určen ch sběrnlich nádob, do ktench je
zakázáno odkládat zejména rozměrnější p edměty, stavební materiál, sutě a vše, co není
běžn m domácím odpadem. Pro odkládání obalou. ch materiálťt (kartóny, papír), plast , skla či
bioodpadu up ednostňujte využívání nádob na t íděn odpad (častější svoz, poskytovány
zdarma), P i užívání odpadorn ch nádob je povinností každého dbát na udržování čistoty v
jejich okolí, stejně iako i na hospodárné využití nádob (složení krabiďkartón , sešlápnutí pet
lahví p ed vyhozením atp.).

X| -Klidvdomě
Uživatelé byt i nebytov ch prostor v domě jsou povinni respektovat p íslušné právní p edpisy
upravující provozování jejich činnosti z hlediska hlučnosti a respektovat požadavky
Společenství, nebo správce domu a zajistit, aby nerušili obyvatele domu, zejména sousedy,
nadměrn m hlukem.
V době od22:OO do 6:00 hodin jsou povinni uživatelé bytťr dodržovat noční klid. Klid v domě
jsou povinni dodržovat i nájemci nebytorn ch prostor a návštěvníci.
Prádlo v pračkách a nádobí v myčkách je možné práVmly't v bytě v době od 6:00 do 22:00,

V době nočního klidu, v neděli a ve svátek po cel den se nesmí používat hluěné domácí
spot ebiče (zejména vrtat do zdí), ani jinak rušit hlukem. V bor Společenství m že vydat
krátkodobou u jimku, ve které povolí hlučnou činnost.
Pokud je vr bor Společenství nucen povolit nadměrn hluk v domě, nap . v d sledku oprav,
oznámi to p edem uživatel m bytťt, a dobu obtěžování hlukem jasně vymezí a zkrátí na
nejkratší možnou míru, nebo se bude snažit ji p izpťrsobit požadavkťrm uživatelťr byt .

3.

3.

4.
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§ Xll - Oteviráni,zavíráni a zamykání dveří a oken, nastavování čidel v garážích a átriu
í. Umožnit vstup do domu může každý pouze své vlastní návštěvě a osobě, která v domě bydlí.
2. Otevírání oken ve společných částech domu je povoleno pouze za úěelem vyvětrání chodeb a

schodišť. Ten kdo okno otevře musí zajistit jeho bezpeěné uzavření,
3. Dveře vybavené automatickým zaviráním se zavirali samy a je zakázáno jakýmkoli způsobem

automatické zavílání poškozovat, či úmyslně vyiazovat z provozu.
4, Při zvýšené vlhkosti na chodbách a v sklepních prostorách jsou uživatelé bytů povinni zajistit

pravidelné větrání.
5. Uživatelé domu a nájemci nebytouých prostor jsou povinni zamykat hlavni vchody do domu v

době od 22:00 do 6:00.
6. Uživatelé domu a nájemci nebytov,ých prostor jsou povinni zamykat vchody do společných

prostor, které neslouží jako úniková cesta v případě požálu a jiného nebezpečí, a to
celodenně. Týká se to především koláren a vstupů do chodeb ke sklepům,

7, Uživatelé domu a nájemci nebytovtých prostor jsou povinni při ukončení využiváni vchodového
mechanismu zajišťujícího opětovné otevření dveří bez pomocí klíče (páčka na vnitřní straně
dveří) opět vrátit mechanismus do polohy zajišťující uzavření dveří.

8. Nastavování čidel v garážích a átriu zajišťuje uýbor Společenství nebo jim pověřená osoba
(údržbář). Jakýkoliv zásah uživatelů domu nebo nájemců nebytovrých pro§tor do nastavení
ěidel bez předchozího povolení výboru Společenství je považován jako úmyslné poškozování
cizí věci-

§ Xlll - lnformačni zdroje a ?aiízeni
í. Základním zdrojem informací pro všechny uživatele bytů je nástěnka umístěná v přízemí u

hlavního vchodu. Jejím prostřednictvím předává Společenství nejdůležitější informace všem
uživatelŮm bytŮ. Podrobnější informace poskytují zástupci vchodů (členové výboru
Společenství). Pokud chce něktený z vlastníků umístit na nástěnku vlastní sdělení, může tak
učinit pouze za předpokladu, že toto sdělení bude rnýrazně označeno jménem a příjmením
osoby, Kerá je autorem sdělení, pňtom však nesmí dojít k překrytí nebo odstranění vývěsek
umístěných zástupcem uýboru Společenství.

2, Uživatelé bytŮ mimo přímé komunikace se zástupcem vchodu (členem výboru) se mohou
účastnit po domluvě s předsedou zasedání v,ýboru společenství.

3. Uživatelé bytŮ jsou povinni označit svůj byt, schránku a zvonek jmenovkou se s\.ým jménem,
příp. jménem podnájemníka. Každá schránka musí být označena číslem bytu. Uživatelé bytů si
mohou vyjednat s v,ýborem Společenství vyjímku s označením zvonku.

§ XlV - Společná a ávěrečná ustanovení
1. Ustanovení domovního řádu se váahuje na vlastníky bytů, nájemníky iuživatele nebytouých

prostor V domě,
2, Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající zjiných právních předpisů.
3. Pro možnost řešení nepředvídatelných havárií se uživatelům bytů doporuěuje, aby při své

dlouhodobé nepřítomnosti nechávali u sousedů kontaK na osobu, která v případě nouze byt
zpřístupní, Neučiní-li tak, bude ve vážné situaci postupováno podle příslušných předpisů a byt
bude otevřen na náklady uživatele.

4. Klíče od společných prostor a zařízeni domu jsou uloženy u určeného člena výboru
Společenství - předseda, místopředseda (hlavní svazky klíčů přístup do všech vchodů a
společných prostor s uýjimkou elektrorozvoden na patrech - §lo vždy u zástupce v",ýboru
v daném vchodu).

Domovní rád byl schválen shromážděním Společenství, dne 5.1a.2aÁ.
Dnem schválení nabyl učinnosti.
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