
čl. I.
Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, 
bytových a nebytových prostor a společných částí domů 
v domech Společenství vlastníků jednotek na Praze 6 
– Vokovice, ul. Kladenská č. p. 
539-544 (dále jen Společenství). Dodržování zásad tímto 
řádem vyhlášených předejde škodám 
na majetku Společenství, zajistí bezpečnost při užívání 
domů a sniží náklady na jejich údržbu a opravy.

Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro 
všechny osoby, které užívají bytové a nebytové prostory, 
společné prostory a zařízení v domech Společenství, 
tj. pro vlastníky bytů, členy jejich domácností a jejich 
nájemníky a pro vlastníky nebytových prostor, jejich 
nájemníky i zaměstnance.

čl. II.
Základní pojmy

1.  Členem Společenství je každý vlastník bytové 
i nebytové jednotky v domech Společenství. 

2.  Uživatelem se rozumí každý vlastník bytové i nebytové 
jednotky, jejich nájemce 

a podnájemce.
3.  Bytovým prostorem se rozumí místnost nebo soubor 

místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu 
určeny k bydlení. 

4.  Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo 
soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního 
úřadu určeny k jiným účelům než bydlení (např. 
k podnikatelské činnosti, společenské a zájmové 
činnosti, garáže, ateliéry a pod.). 

5.  Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti 
a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány 
(např. sklepní box, spížní komora mimo byt, balkon 
apod.). 

6.  Společnými částmi domů jsou části domu určené pro 
společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní 
svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, 
chodby, balkony a terasy s volným přístupem všech 
uživatelů domů, prádelny, sušárny, kočárkárny, 
kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, 
rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, 
elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, 
společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; 
dále se za společné části domu považují příslušenství 
domu (např. drobné stavby, venkovní plochy patřící 
k domům Společenství), společná zařízení a vybavení 
domů. 

čl. III.
Práva a povinnosti uživatelů bytů 

1.  Základní práva a povinnosti Společenství i uživatelů 
bytů a nebytových prostor upravuje Občanský zákoník 
a schválené stanovy Společenství. 

2.  Společenství je povinno zajistit uživatelům plný 
a nerušený výkon jejich práv spojených s užívaním 
bytů a nebytových prostor.

3.  Uživatelé bytů i nebytových prostor jsou povinni 
při výkonu svých práv dbát na vytvoření takového 
prostředí v domě, které zajistí i ostatním uživatelům 
výkon jejich práv. Výkon práv a povinností nesmí bez 
právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných 
zájmů jiných uživatelů domů a nesmí být v rozporu 
s dobrými mravy.

4.  Každý uživatel je povinen udržovat svůj byt a nebytový 
prostor na svůj náklad v dobrém stavu  a provádět 
včas potřebnou údržbu a opravy tak, aby nerušil, 
neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele v jejich 
užívacích právech a oprávněných zájmech.

5.  Zástupce Společenství nebo správce je oprávněn po 
předchozím oznámení uživateli vstoupit do bytu či 
nebytového prostoru za účelem zjištění technického 
stavu prostor a ke kontrole, odečtu příp. výměně 
měřidel tepla a vody. Ve výjimečných případech 
(havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně 
hrozící škodě na majetku) bude zajištěno zpřístupnění 
prostoru policií i bez souhlasu uživatele. O tomto 
zásahu pořídí výbor Společenství nebo správce 
písemný záznam, který předá uživateli.

6.  Uživatel je povinen nahradit škody, které způsobil 
jiným uživatelům nebo Společenství na společných 
částech a zařízeních domů on nebo jeho hosté. 
Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního 
stavu nebo dohodnutá finanční náhrada. 

7.  Bez souhlasu výboru Společenství a bez stavebního 
povolení není dovoleno provádět takové opravy 
a úpravy bytů a nebytových prostor a jejich zařízení, 
které by měnily vnější vzhled domů, ohrozily jejich 
statiku nebo narušily funkci technického zařízení 
domů (rozvody plynu, vody, topení, elektrotechniky, 
vzduchotechniky, domácích telefonů, telefonních 
antén, funkci výtahů, apod.).

8.  Člen Společenství je povinnen předem písemně 
požádat výbor Společenství o souhlas s podnikáním 
ve svém bytě nebo s pronájmem své bytové jednotky. 
Současně oznámí výboru Společenství počet osob, 
které budou byt užívat pro stanovení kalkulace 
společných nákladů. Dále předloží doklad o pojištění 
bytu, pojištění své podnikatelské činnosti a o pojištění 
odpovědnosti za vzniklé škody. V případě souhlasu 
složí na zvláštní účet Společenství kauci ve výši tří 
měsíčních nájmů na úhradu případných škod nebo 
nedoplatků nájmů. Po ukončení podnikání nebo 
nájmu výbor Společenství vyúčtuje vzniklé škody 

a nedoplatky a zbytek vrátí členu Společenství do 
30 dnů.

9.   Člen Společenství, který poskytne svůj byt do pronájmu 
nebo jej přenechá k dočasnému užívání třetí osobě, 
je odpovědný za to, že tyto osoby dodržují domovní 
řád v celém rozsahu. Pokud by osoby užívající byt 
nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním 
řádem nebo obecně platné zásady slušného občanské 
soužití, má výbor Společenství právo vyzvat člena 
Společenství k úhradě škod a ukončení nájemního 
vztahu.

10.  Člen Společenství, který sám v bytě trvale nebydlí, je 
povinnen písemně ohlásit svou adresu nebo kontakt 
pro doručování informací a rozhodnutí přijímaných 
Společenstvím. Za vzniklé náklady bude výbor 
Společenství účtovat přiměřený poplatek.

čl. IV.
Užívání společných částí a zařízení domů

1.  Každý uživatel je oprávněn užívat veškeré společné 
prostory a zařízení jen podle jejich určení a udržovat 
zde pořádek a čistotu.

2.  Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících 
k vybavení domů, není ve společných prostorách 
domů Společenství dovoleno.

3.  Poškozování informačních zařízení v domech 
Společenství (vývěsek, oznámení, informačních nápisů 
a pod.) bude posuzováno jako závažné poškozování 
majetku a od pachatele bude požadovaná jeho 
náhrada v plné výši a uvedení do původního stavu. 

4.  Kdokoliv poničí vnitřní nebo vnější omítky domů 
Společenství, malbu či zařízení společných častí 
domů, je povinnen odstranit škodu na své náklady 
a oznámit toto odstranění členu výboru, aby bylo 
možné zkontrolovat toto odstranění.

5.  V topném období musí být okna sklepů a okna ostatních 
společných prostor, s výjimkou krátkodobého 
vyvětrání, dobře uzavřena. 

6.  Čištění obuvi, šatů a jiných předmětů není ve 
společných prostorách domů přípustné. 

7.  Ve všech společných prostorách platí přísný zákaz 
kouření a rozdělávání ohně.

8.  Je-li společný prostor nebo zařízení poškozen 
nebo znečištěn provozem nějaké společnosti či  
živnostníkem (např. při provádění oprav, stěhování, 
pohybu a skladování materiálu a pod.), musí 
být poškození a znečištění těmito subjekty také 
odstraněno. Jinak odpovídá za úklid a opravy uživatel, 
pro kterého byla činnost vykonávána. 

čl. V.
Držení domácích zvířat

1.  Obyvatelé bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. 
Chovat nebo držet psy, kočky a ostatní domácí zvířata 
v bytech je dovoleno jen pokud je o tato zvířata řádně 
pečováno a nepůsobí-li jejich držení hygienické, 
zdravotní, veterinární a jiné závady a neohrožují-li 
čistotu, bezpečnost, klid v domě a nenarušují výkon 
užívacích práv ostatních obyvatel domu. 

2.  Ve společných prostorách domů a v prostorách 
příslušenství bytů platí přísný zákaz chovu, výběhu 
i venčení zvířat. V případě znečištění společných 
prostor je povinností vlastníka zvířete toto znečištění 
okamžitě vyčistit a vše uvézt do původního stavu.

3.  Pokud výbor Společenství na základě vlastní zkušenosti 
nebo svědectví obyvatel z nejméně dvou jiných 
bytových jednotek uzná, že domácí zvíře obtěžuje 
ostatní obyvatele, musí majitel zvířete toto do 15 dnů 
po písemném vyrozumění výborem Společenství 
z domu odstranit. 

čl. VI.
Prádelny, sušárny, mandlovny

1.  Způsob užívání prádelen, sušáren, mandloven a jejich 
úklidu stanoví společenství vlastníků. 

2.  U prádelen a mandloven bez měření spotřeby vody 
a elektřiny je uživatel povinen bezodkladně po 
ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální 
poplatky pověřené osobě. 

3.  U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody 
a elektřiny je uživatel povinen ihned po ukončení 
praní nebo mandlování provést zápis spotřeby do 
evidenčního záznamníku prádelny nebo mandlovny, 
tento bezodkladně vrátit pověřené osobě v domě 
a uhradit příslušné poplatky. 

4.  Prádlo nemocných nakažlivou chorobou se nesmí 
prát ve společné prádelně. 

5.  Hlučné činnosti, praní a mandlování nejsou povoleny 
v době nočního klidu. 

čl. VII.
Venkovní vyvěšování, vykládání a čistění věcí

1.  Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu výboru 
Společenství umisťovat na vnější fasády a konstrukce 
domů (např. balkony, lodžie a okna, anténní stožár 
STA a pod.) jakákoliv zařízení a předměty. 

2.  Z oken, balkonů a společných prostor je přísný zákaz 
čištění a vyhazování předmětů, klepání koberců, 
prachovek, vylévání vody, atd., které by mohly poškodit 
nebo ohrozit ostatní obyvatele domů, kolemjdoucí 
chodce, přistavená vozidla nebo znečistit vnější vzhled 
domů Společenství. 

3.  Květiny a další předměty v oknech, na balkonech 
apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání 
je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela 
zdi. 

4.  Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových 
a televizních antén, jejich svodů a dalších zařízení 
je třeba předchozího písemného souhlasu výboru 
Společenství. Stavební úřad může nařídit zrušení, 
přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební 
stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí a ruší vzhled 
domů Společenství. 

čl. VIII.
Zajištění pořádku a čistoty v domech

1.  Uživatelé bytových a nebytových prostor jsou povinni 
udržovat v domech pořádek a čistotu. Společenství 
vlastníků domů je povinno zajistit provádění 
úklidových prací ve všech společných částech domu 
(zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty 
ve sklepních prostorech, čištění schodišťových oken, 
zábradlí, svítidel, vchodových dveří a úklidu chodníků 
přilehlých k domům Společenství v letním i zimním 
období.

2.  Čištění a vyklepávání koberců, rohožek apod. je možno 
pouze na místech k tomu určených Společenstvím. 

3. Větrání bytů do společných prostor není povoleno.

čl. IX.
Otevírání a zavírání domů

1.  Uživatelé jsou povinni zabezpečit řádné uzavíraní 
domů, aby nedošlo k volnému vstupu cizích osob 
do bytových a nebytových prostor Společenství. Je 
nevyhnutelné uzamykat každý dům v době od 22:00 
do 6:00 hodin. Špatně fungující vchodové dveře do 
domů Společenství je zapotřebí uzamykat 24 hodin 
denně.  

2.  Klíče od společných prostor a zařízení domů, včetně 
vstupů k uzávěrům plynu, vody, topení a pod. jsou 
uloženy na určeném místě v jednotlivých domech 
Společenství a též u pověřeného člena výboru 
Společenství a správce.

čl. X.
Klid v domech

1.  Uživatelé jsou povinni užívat své i společné prostory 
v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali 
ostatní uživatele hlukem. 

2.  V době od 22.00 do 6.00 hodin jsou uživatelé bytů 
povinni dodržovat noční klid. V této době není 
dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně 
se bavit, používat hlučných elektrických spotřebičů 
a vykonávat jakoukoliv hlučnou činnost. Je také třeba 
přiměřeně ztlumit zvuk rozhlasových a televizních 
přístrojů, magnetofonů a jiných zdrojů hluků. 

3.  Klid v domě jsou povinni dodržovat i majitelé a nájemci 
nebytových prostor. 

4.  Provádí-li uživatel úpravy a opravy způsobující hluk 
(např. vrtání a sekání do zdiva apod.), smí tak činit jen 
v denní době od 8.00 do 18.00 hodin, a to mimo dny 
pracovního klidu. Jinak musí získat souhlas okolních 
uživatelů. 

čl. XI.
Požární a bezpečnostní opatření

1.  Uživatel je povinnen dodržovat ustanovení požárního 
řádu a doplňujích směrnic. Zneužití protipožárního 
zařízení domů (hasicích přístrojů, hydrantů, požárních 
větráků) je trestné a bude postihováno v souladu 
s příslušnými přávními předpisy.

2.  Každý uživatel musí dělat vše pro to, aby zabránil vzniku 
požáru kdekoli v domech Společenství. To znamená, 
že do domů Společenství nesmějí být vnášeny ani 
zde skladovány předměty v tuhé, kapalné ani plynné 
podobě, které by mohly sami způsobit požár nebo by 
riziko jeho vzniku či šíření zvyšovaly. 

3.  Zvláštní pozornost je třeba věnovat obsluze a provozu 
plynových spotřebičů, sporáků, topidel a případné 
podezření na únik plynu ihned hlásit na pohotovost 
plynáren (tel. 1239).

4.  Hořící předměty jako jsou cigarety, či jejich nedopalky, 
zápalky nebo předměty zábavné pyrotechniky nesmějí 
být vyhazovány z oken, dveří, balkonů nebo společných 
prostor domů Společenství. 

5.  Z důvodu požární a obecné bezpečnosti je zakázáno 
umísťovat ve společných prostorech jakékoliv 
předměty kromě rohožek a menších okrasných květin. 
Květiny je povoleno umisťovat pouze se souhlasem 
sousedů v daném vchodě a patře. 

čl. XII.
Závěrečná ustanovení

1.  Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, 
vyplývající z jiných právních norem. 

2.  Výbor Společenství je povinnen zajistit trvalé vyvěšení 
tohoto domovního řádu na místě přístupném všem 
uživatelům, obyvatelům i návštevníkům domů. Pokud 
možno u hlavního vchodu do domu.

3.  Porušení některého ze schválených bodů tohoto 
domovního řádu je povinnen oznámit kterýkoliv 
uživatel jakémukoliv členu výboru Společenství. 
Výbor každý případ posoudí a zajistí projednání 
s viníkem, následnou nápravu, domluvu, pokutu, 
nebo případ postoupí policii nebo soudu příslušnému 
pro Prahu 6.

Domovní řád byl schválen Společenstvím vlastníků 
domů čp. 539 až 544 Vokovice dne 13. září 2007 
a nabývá účinnosti dnem jeho schválení, čímž se ruší 
platnost předcházejících domovních řádů.

DOMOVNÍ ŘÁD
Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice


