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* Tento dokument má pouze informativní charakter. Data pro jeho stažení byla získána z počítačové sítě INTERNET. 
 

Domovní řád  
Bytového družstva Slancova 

 
Úvodní ustanovení 

 
1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), 

obsahuje domovní řád pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu  
a jejich zařízení. 
 

2. Dodržování pravidel domovního řádu pomůže zajistit plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním 
bytů, společných prostor a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytů 
spojeno.  
 

I. Povinnosti družstva vůči členům družstva - nájemcům bytů 
 

1. Povinnosti družstva vymezují zejména čl. 20 a 21 Stanov 
 
2. Družstvo zabezpečuje údržbu, opravy a podle možností i modernizaci domu  a  společných prostor. Pečuje 

zejména: 
  

a) o vodorovný a svislý rozvod vody, plynu, kanalizačního odpadu, elektro-silnoproud a elektro-
slaboproud až k odbočkám přípojek do jednotlivých bytů, 

 
b) o společnou část zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu (je-li v domě zřízeno na                                                  

náklady družstva),           
 

c) o konstrukce základů, vodorovné a svislé konstrukce domu, střešního pláště, fasádního opláštění 
včetně oken a nátěru vnějších částí oken, zajišťuje opravy a výměnu radiátorů a rozvodů ústředního 
topení, zařízení strojoven výtahů, zábradlí balkónů a lodžií, 

 
d) o stavební konstrukce a povrchové úpravy společných prostor vymezených jejich podlahovými 

plochami. 
 
 

3.  Družstvo zajišťuje služby v tomto rozsahu :  
 

a) dodávku teplé a studené vody, tepla, plynu a elektrické energie,  
 

b) odvod splaškových vod a odvoz pevného domovního odpadu, 
 

c) provoz výtahu,  
 

d) úklid společných prostor domu a k domu přilehlého chodníku, 
 

e) administrativní úkony spojené se správou domu, zejména účetnictví, včasnou úhradu poplatků, daní, 
pojištění a nájemného, 

 
f) výkony spojené s rekonstrukcí a stavebními změnami domu nebo jeho částí, 

 
g) úkony spojené s vedením technické dokumentace domu a jeho částí včetně všech bytů a nebytových 

prostor, 
 

h)  zabezpečuje revize technických zařízení domu  stanovené platnými předpisy. 
 

 
        

4. Družstvo zabezpečuje údržbu a opravy uvnitř bytů, jsou-li bezprostředně vyvolány pracemi podle bodu 2.   
Ostatní opravy v bytě a náklady související s jeho užíváním hradí člen družstva. 
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5. Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Současně vede 

 i evidenci nájemců bytů a nebytových prostor – nečlenů družstva.  
 
     II.  Práva a povinnosti  člena družstva - nájemce bytu 
 

1.  Práva a povinnosti člena družstva vymezují zejména čl. 11 a 12. Stanov. 
 

2. Člen družstva má právo zejména: 
 

a) předkládat družstvu návrhy, obracet se s podněty a připomínkami, týkajícími se činnosti družstva, na   
příslušné orgány družstva a být informován o jejich vyřízení ve lhůtě 30ti dnů, být přizván orgánem 
družstva k projednání své záležitosti, 

 
b) na uzavření smlouvy o nájmu bytu, na základě převodu nebo přechodu členských práv a povinností  

a na základě dohody o výměně bytu, 
 

c) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná  v souvislosti s užíváním bytu, 
 

d) po písemném souhlasu družstva dát byt či jeho část do podnájmu jiné fyzické osobě za účelem 
bydlení. 

 
 

3. Člen družstva je povinen zejména: 
 

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, 
 

b) uhradit základní členský vklad, další členský vklad, další majetkovou účast - na úhradu kupní ceny 
domu   a pozemků a platit  splátky další majetkové účasti ve stanovené výši a lhůtách, 

 
c) platit včas a ve stanovené výši nájemné a zálohy a případné nedoplatky za plnění poskytovaná  

v souvislosti s užíváním bytu, hradit příspěvky na činnost, hradit příspěvky na činnost družstva ve 
výši stanovené členskou schůzí, 

 
d) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně, řádně užívat byt, 

společné prostory a zařízení domu, 
 

e) neprodleně oznamovat družstvu změny týkající se osobních poměrů člena a příslušníků jeho 
domácnosti, které jsou nezbytné pro vedení členské a bytové evidence, nejpozději do 30ti dnů též 
všechny změny týkající se užívání bytu, které jsou podstatné pro účtování záloh za plnění, spojená  
s užíváním bytu, zejména pak změnu počtu spolubydlících členů domácnosti, 

 
f) umožnit pověřeným zástupcům družstva, na základě předchozí dohody, zjištění technického stavu 

družstevního bytu, provedení nutných oprav, úprav a rekonstrukcí a provedení instalace a údržby 
zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot nebo  
k provádění opatření směřujících k zamezení či šíření škod z havárie nebo živelné události, 

 
g) provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem družstva, přičemž souhlas 

družstva nenahrazuje projednání ve stavebním řízení (ohlášení, povolení) podle příslušných předpisů; 
pokud při opravách a úpravách bytu bude jeho nájemce užívat společné části domu nad obvyklou 
míru, např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu, potřebuje k tomu souhlas družstva,  

 
h) podle svých možností přispívat k plnění úkolů družstva. 

 
 

4. Nájemce bytu je oprávněn vyžadovat po družstvu, aby mu zajistilo nerušené bydlení v  jeho bytě   
a užívání společných částí domu v souladu zejména s tímto domovním řádem a stanovami a včas 
odstraňovalo závady, které jej omezují v bydlení. Požádá-li nájemce bytu písemně, aby družstvo odstranilo 
závady na společných částech domu, které mu brání v  nerušeném bydlení a družstvo tak v přiměřené lhůtě 
bez dalšího neučiní, nebo písemně žadateli nesdělí důvody nesplnění požadavku, může závady nechat 
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odstranit nájemce bytu. Přiměřené náklady s tím spojené může nájemce bytu požadovat po družstvu. Právo 
na úhradu těchto nákladů má vlastník bytu uplatnit bez odkladu, nejpozději však do šesti měsíců. Poté jeho 
právo zaniká. 
 

III. Užívání společných prostor a zařízení domu 
      

1. Společné prostory a zařízení domu se mohou používat řádným způsobem pouze k účelům, k  nimž jsou 
určeny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců bytů. Vchody, chodby, schodiště  
a společné balkóny musí zůstat  volné. Není přípustné používat společné prostory ke  skladování čehokoliv, 
co náleží jen jednomu nebo několika nájemcům bytů v domě, pokud nemají od družstva povolení  k časově 
omezenému využití části těchto prostor pro sebe. Dostatečně velké společné prostory může družstvo vyhradit 
nájemcům bytů k užívání pro určitý účel, např. uložení dětských kočárků, jízdních kol apod. Prostory 
vyčleněné pro tyto účely nesmí být používány k odkládání či skladování vyřazených, nefunkčních  
a nepotřebných předmětů nebo jejich částí (např. nábytku, ledniček, praček apod.). 
 

2. Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených družstvem. Pokud je používání 
společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu družstvu uhradit 
způsobem, který mu družstvo určí. 
 

3. Nájemci bytů jsou na výzvu družstva povinni zanechat nedovoleného užívání společných prostor  
a zařízení, tj. např. odstranit z chodby své věci, které tam skladují. 
 

4. Způsobí-li nájemce bytu ,nebo osoby s ním bydlící, škodu na společných prostorách a zařízeních domu, je 
nájemce bytu povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody 
družstvo na náklady nájemce bytu. 

 
5. Kouření ve společných prostorách a ve výtazích je zakázáno. 

 
IV. Zajištění pořádku a čistoty v domě  

 
1. Nájemci bytů a osoby s nimi bydlící jsou povinny chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, 

předpisy o požární ochraně řádně užívat byty, společné prostory a zařízení domu a udržovat čistotu  
a pořádek v domě. 

 
2.  Družstvo zajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorách domu. V  tom zejména: 
 

a) mytí a stírání schodiště, chodeb a výtahů,, čištění oken a zábradlí na chodbách  a schodištích, 
udržování   čistoty na schodištích, udržování čistoty v  místnostech určených ke společnému užívání,  

 
b) čištění a úklid sněhu z chodníků přilehlých k domu, 

 
c) osvětlování schodišť, chodeb a jiných společných prostor, 

 
d) zajišťuje údržbu a opravy společných prostor. 

 
  

V. Otevírání a zavírání domu a přístup ke společným částem domu 
 

1. Klíče od společných částí domu, které mohou být užívány nájemci bytů, jsou uloženy u osoby odpovědné za 
stav těchto částí domu a za jejich zařízení. S uložením klíčů seznamuje družstvo na vývěsce v domě. 
V případech trvalejšího a častého užívání příslušné části domu nájemcem bytu mu družstvo poskytne na 
požádání a za úhradu klíč. 
 

2. Klíče od místnosti, kde jsou obslužná zařízení domu, např. do strojovny výtahu, hlavních uzávěrů plynu, 
vody a hlavních měřidel spotřeby vody, tepla apod., jsou uloženy u odpovědné osoby. S jejich uložením 
seznámí družstvo na vývěsce v domě. 
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3. Každý nájemce  bytu  a osoby s ním bydlící jsou povinny trvale zamykat dům a zajistit odmykání i pro své 
návštěvy. Po ukončení užívání společných částí domu zamyká i tyto části. 

 
VI.  Klid v domě 

 
1. Nájemce bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo s ním byt obývají, nerušili ostatní obyvatele domu, 

zejména sousedy, nadměrným hlukem. 
 

2. Pokud je nájemce bytu nucen povolit nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku opravy bytu, oznámí to 
předem sousedům a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru. Vrtání  nebo obdobná činnost, 
způsobující nadměrný hluk,  je povolena v době od 8 do 12 a od 14 do 18 hod. 
 

3. V době nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin  je nutno zabránit jakémukoliv hluku. Nerespektování nočního 
klidu je hrubým porušením domovního řádu. 
 

4. Nájemci nebytových prostor v domě jsou povinni respektovat příslušné právní předpisy upravující 
provozování jejich činnosti z  hlediska hlučnosti a respektovat požadavky majitele domu. 

 
5. Rušitele klidu v domě vyzve družstvo, aby této činnosti zanechal. Není-li výzvy uposlechnuto, družstvo 

uplatní veřejné napomenutí. Nepomůže-li ani veřejné napomenutí, obrátí se družstvo o pomoc na obecní 
(obvodní) úřad. 

 
VII.  Vyvěšování, vykládání a čištění věcí 

 
1. Umisťovat věci na vnější konstrukci balkónů, lodžií a oken či na fasádu nebo střechu je možné jen se 

souhlasem družstva. 
 

2. Květiny a jiné rostliny v oknech a na balkónech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, 
aby voda nestékala a nesmáčela zdi. 
 

3. K instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba svolení družstva. 
 

4. Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním, je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního 
klidu. Znečištěný prostor musí být uveden do původního stavu. 
 

5. Čištění věcí na chodbách nebo v jiných společných prostorách domu není dovoleno. 
 

VIII.  Informační  zařízení v domě          
                                    

1. Družstvo předává informace svým členů, a ostatním nájemcům bytů prostřednictvím informační vývěsky, 
která je umístěna na vhodném, všem přístupném místě. 

 
2. V souladu s příslušnými předpisy družstvo dbá na označení  hlavních uzávěrů plynu, hlavních měřidel apod. 

 
3. Nájemci bytů jsou povinni označit svůj byt, zvonek a schránku na poštu jmenovkou se svým jménem, 

popřípadě s jménem podnájemníka. 
 

4. Jakékoliv informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možné umístit na dům jen se souhlasem 
družstva a při dodržení předpisů, které se na ně vztahují. 
 

IX. Chov domácích zvířat    
 
1. Nájemci bytů mohou chovat jen přiměřený počet domácích zvířat. Při jejich chovu jsou povinni (kromě 

dodržování hygienických a jiných obecně závazných předpisů) se zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou 
poměrům obtěžovali jiného. Hodlají-li chovat větší počet zvířat, jsou povinni požádat o souhlas družstvo. 

 
 

2. Nájemci bytů  jsou  odpovědni za jimi chovaná zvířata, přičemž jsou zejména povinni zajistit, aby zvířata 
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nenarušovala  výkon vlastnických a užívacích práv ostatních nájemců bytů a dalších uživatelů domu. 
Znečištění společných částí a jiných prostor a zařízení v domě chovanými zvířaty jsou jejich vlastníci povinni 
odstranit. To platí i o škodách, které zvířata v domě způsobí. 
 

3. Vydala-li obec (městská část) vyhlášku či jiný předpis pro chov domácích zvířat, jsou nájemci bytů povinni 
zajistit jejich dodržování. 
 

  X. Ustanovení společná a závěrečná 
 

1. Družstevní domovní řád platí obdobně i pro nájemce nebytových prostor v domě. 
 

2. Jsou-li uživateli bytů v domě i nájemci - nečlenové družstva, vztahuje se na ně domovní řád s tím, že jejich 
bydlení je upraveno nájemní smlouvou, uzavřenou podle ustanovení občanského zákoníku se všemi 
důsledky, které z toho plynou. 
 

3. Spory vzniklé mezi nájemci bytů navzájem a mezi družstvem a nájemci bytů, které vznikly ve vztazích 
upravených tímto domovním řádem, řeší příslušný orgán družstva, pokud řešení nenáleží jinému orgánu. 
 
 
 Tento domovní řád byl schválen členskou schůzí Bytového družstva Slancova dne 22. června 1999. 
 
 
 

 
V Praze dne 23.. června 1999 

 
 
                                                                                                                             P ředseda BD Slancova 
                                                                                                                         JUDr. Vladimír Čepelka  v.r. 
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příslušné orgány družstva a být informován o jejich vyřízení ve lhůtě 30ti dnů, být přizván orgánem 
družstva k projednání své záležitosti, 

 
b) na uzavření smlouvy o nájmu bytu, na základě převodu nebo přechodu členských práv a povinností  

a na základě dohody o výměně bytu, 
 

c) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná  v souvislosti s užíváním bytu, 
 

d) po písemném souhlasu družstva dát byt či jeho část do podnájmu jiné fyzické osobě za účelem 
bydlení. 

 
 

3. Člen družstva je povinen zejména: 
 

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, 
 

b) uhradit základní členský vklad, další členský vklad, další majetkovou účast - na úhradu kupní ceny 
domu   a pozemků a platit  splátky další majetkové účasti ve stanovené výši a lhůtách, 

 
c) platit včas a ve stanovené výši nájemné a zálohy a případné nedoplatky za plnění poskytovaná  

v souvislosti s užíváním bytu, hradit příspěvky na činnost, hradit příspěvky na činnost družstva ve 
výši stanovené členskou schůzí, 

 
d) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně, řádně užívat byt, 

společné prostory a zařízení domu, 
 

e) neprodleně oznamovat družstvu změny týkající se osobních poměrů člena a příslušníků jeho 
domácnosti, které jsou nezbytné pro vedení členské a bytové evidence, nejpozději do 30ti dnů též 
všechny změny týkající se užívání bytu, které jsou podstatné pro účtování záloh za plnění, spojená  
s užíváním bytu, zejména pak změnu počtu spolubydlících členů domácnosti, 

 
f) umožnit pověřeným zástupcům družstva, na základě předchozí dohody, zjištění technického stavu 

družstevního bytu, provedení nutných oprav, úprav a rekonstrukcí a provedení instalace a údržby 
zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot nebo  
k provádění opatření směřujících k zamezení či šíření škod z havárie nebo živelné události, 

 
g) provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem družstva, přičemž souhlas 

družstva nenahrazuje projednání ve stavebním řízení (ohlášení, povolení) podle příslušných předpisů; 
pokud při opravách a úpravách bytu bude jeho nájemce užívat společné části domu nad obvyklou 
míru, např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu, potřebuje k tomu souhlas družstva,  

 
h) podle svých možností přispívat k plnění úkolů družstva. 

 
 

4. Nájemce bytu je oprávněn vyžadovat po družstvu, aby mu zajistilo nerušené bydlení v  jeho bytě   
a užívání společných částí domu v souladu zejména s tímto domovním řádem a stanovami a včas 
odstraňovalo závady, které jej omezují v bydlení. Požádá-li nájemce bytu písemně, aby družstvo odstranilo 
závady na společných částech domu, které mu brání v  nerušeném bydlení a družstvo tak v přiměřené lhůtě 
bez dalšího neučiní, nebo písemně žadateli nesdělí důvody nesplnění požadavku, může závady nechat 
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odstranit nájemce bytu. Přiměřené náklady s tím spojené může nájemce bytu požadovat po družstvu. Právo 
na úhradu těchto nákladů má vlastník bytu uplatnit bez odkladu, nejpozději však do šesti měsíců. Poté jeho 
právo zaniká. 
 

III. Užívání společných prostor a zařízení domu 
      

1. Společné prostory a zařízení domu se mohou používat řádným způsobem pouze k účelům, k  nimž jsou 
určeny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců bytů. Vchody, chodby, schodiště  
a společné balkóny musí zůstat  volné. Není přípustné používat společné prostory ke  skladování čehokoliv, 
co náleží jen jednomu nebo několika nájemcům bytů v domě, pokud nemají od družstva povolení  k časově 
omezenému využití části těchto prostor pro sebe. Dostatečně velké společné prostory může družstvo vyhradit 
nájemcům bytů k užívání pro určitý účel, např. uložení dětských kočárků, jízdních kol apod. Prostory 
vyčleněné pro tyto účely nesmí být používány k odkládání či skladování vyřazených, nefunkčních  
a nepotřebných předmětů nebo jejich částí (např. nábytku, ledniček, praček apod.). 
 

2. Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených družstvem. Pokud je používání 
společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu družstvu uhradit 
způsobem, který mu družstvo určí. 
 

3. Nájemci bytů jsou na výzvu družstva povinni zanechat nedovoleného užívání společných prostor  
a zařízení, tj. např. odstranit z chodby své věci, které tam skladují. 
 

4. Způsobí-li nájemce bytu ,nebo osoby s ním bydlící, škodu na společných prostorách a zařízeních domu, je 
nájemce bytu povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody 
družstvo na náklady nájemce bytu. 

 
5. Kouření ve společných prostorách a ve výtazích je zakázáno. 

 
IV. Zajištění pořádku a čistoty v domě  

 
1. Nájemci bytů a osoby s nimi bydlící jsou povinny chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, 

předpisy o požární ochraně řádně užívat byty, společné prostory a zařízení domu a udržovat čistotu  
a pořádek v domě. 

 
2.  Družstvo zajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorách domu. V  tom zejména: 
 

a) mytí a stírání schodiště, chodeb a výtahů,, čištění oken a zábradlí na chodbách  a schodištích, 
udržování   čistoty na schodištích, udržování čistoty v  místnostech určených ke společnému užívání,  

 
b) čištění a úklid sněhu z chodníků přilehlých k domu, 

 
c) osvětlování schodišť, chodeb a jiných společných prostor, 

 
d) zajišťuje údržbu a opravy společných prostor. 

 
  

V. Otevírání a zavírání domu a přístup ke společným částem domu 
 

1. Klíče od společných částí domu, které mohou být užívány nájemci bytů, jsou uloženy u osoby odpovědné za 
stav těchto částí domu a za jejich zařízení. S uložením klíčů seznamuje družstvo na vývěsce v domě. 
V případech trvalejšího a častého užívání příslušné části domu nájemcem bytu mu družstvo poskytne na 
požádání a za úhradu klíč. 
 

2. Klíče od místnosti, kde jsou obslužná zařízení domu, např. do strojovny výtahu, hlavních uzávěrů plynu, 
vody a hlavních měřidel spotřeby vody, tepla apod., jsou uloženy u odpovědné osoby. S jejich uložením 
seznámí družstvo na vývěsce v domě. 
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3. Každý nájemce  bytu  a osoby s ním bydlící jsou povinny trvale zamykat dům a zajistit odmykání i pro své 
návštěvy. Po ukončení užívání společných částí domu zamyká i tyto části. 

 
VI.  Klid v domě 

 
1. Nájemce bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo s ním byt obývají, nerušili ostatní obyvatele domu, 

zejména sousedy, nadměrným hlukem. 
 

2. Pokud je nájemce bytu nucen povolit nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku opravy bytu, oznámí to 
předem sousedům a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru. Vrtání  nebo obdobná činnost, 
způsobující nadměrný hluk,  je povolena v době od 8 do 12 a od 14 do 18 hod. 
 

3. V době nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin  je nutno zabránit jakémukoliv hluku. Nerespektování nočního 
klidu je hrubým porušením domovního řádu. 
 

4. Nájemci nebytových prostor v domě jsou povinni respektovat příslušné právní předpisy upravující 
provozování jejich činnosti z  hlediska hlučnosti a respektovat požadavky majitele domu. 

 
5. Rušitele klidu v domě vyzve družstvo, aby této činnosti zanechal. Není-li výzvy uposlechnuto, družstvo 

uplatní veřejné napomenutí. Nepomůže-li ani veřejné napomenutí, obrátí se družstvo o pomoc na obecní 
(obvodní) úřad. 

 
VII.  Vyvěšování, vykládání a čištění věcí 

 
1. Umisťovat věci na vnější konstrukci balkónů, lodžií a oken či na fasádu nebo střechu je možné jen se 

souhlasem družstva. 
 

2. Květiny a jiné rostliny v oknech a na balkónech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, 
aby voda nestékala a nesmáčela zdi. 
 

3. K instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba svolení družstva. 
 

4. Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním, je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního 
klidu. Znečištěný prostor musí být uveden do původního stavu. 
 

5. Čištění věcí na chodbách nebo v jiných společných prostorách domu není dovoleno. 
 

VIII.  Informační  zařízení v domě          
                                    

1. Družstvo předává informace svým členů, a ostatním nájemcům bytů prostřednictvím informační vývěsky, 
která je umístěna na vhodném, všem přístupném místě. 

 
2. V souladu s příslušnými předpisy družstvo dbá na označení  hlavních uzávěrů plynu, hlavních měřidel apod. 

 
3. Nájemci bytů jsou povinni označit svůj byt, zvonek a schránku na poštu jmenovkou se svým jménem, 

popřípadě s jménem podnájemníka. 
 

4. Jakékoliv informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možné umístit na dům jen se souhlasem 
družstva a při dodržení předpisů, které se na ně vztahují. 
 

IX. Chov domácích zvířat    
 
1. Nájemci bytů mohou chovat jen přiměřený počet domácích zvířat. Při jejich chovu jsou povinni (kromě 

dodržování hygienických a jiných obecně závazných předpisů) se zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou 
poměrům obtěžovali jiného. Hodlají-li chovat větší počet zvířat, jsou povinni požádat o souhlas družstvo. 

 
 

2. Nájemci bytů  jsou  odpovědni za jimi chovaná zvířata, přičemž jsou zejména povinni zajistit, aby zvířata 



 5 

nenarušovala  výkon vlastnických a užívacích práv ostatních nájemců bytů a dalších uživatelů domu. 
Znečištění společných částí a jiných prostor a zařízení v domě chovanými zvířaty jsou jejich vlastníci povinni 
odstranit. To platí i o škodách, které zvířata v domě způsobí. 
 

3. Vydala-li obec (městská část) vyhlášku či jiný předpis pro chov domácích zvířat, jsou nájemci bytů povinni 
zajistit jejich dodržování. 
 

  X. Ustanovení společná a závěrečná 
 

1. Družstevní domovní řád platí obdobně i pro nájemce nebytových prostor v domě. 
 

2. Jsou-li uživateli bytů v domě i nájemci - nečlenové družstva, vztahuje se na ně domovní řád s tím, že jejich 
bydlení je upraveno nájemní smlouvou, uzavřenou podle ustanovení občanského zákoníku se všemi 
důsledky, které z toho plynou. 
 

3. Spory vzniklé mezi nájemci bytů navzájem a mezi družstvem a nájemci bytů, které vznikly ve vztazích 
upravených tímto domovním řádem, řeší příslušný orgán družstva, pokud řešení nenáleží jinému orgánu. 
 
 
 Tento domovní řád byl schválen členskou schůzí Bytového družstva Slancova dne 22. června 1999. 
 
 
 

 
V Praze dne 23.. června 1999 

 
 
                                                                                                                             P ředseda BD Slancova 
                                                                                                                         JUDr. Vladimír Čepelka  v.r. 
 
 


