DOMOVNI RAT)
BytovéIto družstva KosMoS, IČ: 2828956I, se sítllem Tyršova č. 654/17, 682 0l Vyškov,
zapsaného v obchotlnínt rejst íku vedeném Krajskilm soudem v Brně, odtlíI Dr, vložkct 4594
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Dorrrovní -ád trpravtrie poclrnínky a zpusob užívťní.ieclnotek.společnych částídomu a.ieho zailzeni. Dornovní ácl
ze stanov l}5,tového clruŽstva KOSMOS a zahrnu.ie i některá organizačnípravidla. tJprava vzá.iemny'ch práv a
povinností rnezi pronajímateletn a nájernci, resp. vlastníky jednotek, je dále stanclvena zákoncm č.89l20l2 Sb.. občanskym
zákoníkern. vc znění pozclě.iších p edpisŮ. Domovní ád pouze up es u.ie platnou legislativní normu a vyzdvihu.ie.iednotlivé
'ád.ie z'áv'azny pro všechn1'
části tohoto nortnativu stluvise.iící s bydlenírn a uŽívánírn budovy - bytového domu. Donrovní
v1,cház'í

r'rŽivatcle.iednotek v domč a pro dalŠíosoby vstupu.jící do clclmu.

Cltinek 2
Základní pojmy

místnost nebo soubor rnístností,které _jsou
.lec1notkou se rozutní byt .iako prostorově oddě|ená část domu
rozhodnutím Stavebního Li adu určeny' k bydlení.
Ncbytové prostclry.isou.jednotlivé místnosti nebo soubory'' místností"které.|sou rozhodnutírn stavebního u adu určen1'
k.iinym trčeltjm neŽ k b1''cllení. Ncbytovyrrri prostory ne.isou p'íslušenstvíbytu ani společnéprostory (části) dotnu.
P-íslušenstvímk bytu.jsou vedle.iší místrtosti a prostory určenék tomu" aby byly pouŽívány společně s bytern (nap .
kťlje, kornora mitno byt apod.).
sklepní
sklep,
'
Společn mi částmi dornu.|sou ty části nemovité věci. které podlc své povah1' rna.ií slouŽit uŽivatclťim jednotck
společně' Mezi nč niileŽí pozemek, na němŽ byl clťrrn zťízen^ nebo věcné právo. .icŽ zakládá právo mít na pozemku drirn"
siavební části podstatné pro zachování dornu včetně hlavních konstrukcí a.ieho tvaru i vzhledu. společnéprostor}'. ze.inréna
vchody, schodiŠtě" chodby. strojovny Vytahťl" vytahy. sušárna. namáčírna. kočárkárny. vyměníková stanicc" lodŽie" balkony.
hronrosvody, vzcluchotechnika, STA. rozvocly tepla a tcplé vody, kana|izace, plynu, elekt'iny. kabelové televize. domovního
telefbnu, zvonku atd., a to i v p'ípaclč"pokud jsou umístčnymilno dŮm. Za společnéčásti domu se clále považu.jí i
p íslušenstvídornu (nap'. p'ístupové chodníky) a stavby vedle.iší"včetnč.ie.|ich p íslušenství.
L1Živatelem.iednotk;- se rozumí vlastník.jednotky. nájemce. podná.jernce. členovÓ.ie.iich dornácností a všechny osoby.
jirnŽ vlastník či ná.iernce.|ednotky' urnoŽní vstup do.|ednotky a do budovy.
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t1Živatel .iednotk1' a osoby s ním spolcčně byc1lící .jsou povinni dodrŽoÝat klid.
částech domu. vyvarovat se.iednání poruŠu.iícíhodobré mravy a vei'e.iny po ádek nebo.jcc1nání. které by bránilo neruŠenému
v1,konu práv ostatních uŽivatelrj.
I.JŽivatel jeclnotky (nebytového prostoru) .ie p i vykonu svych práv povincn dbirt" trby v dorně bylo vytvo eno
prost-eclí. které za.iišťu.|e všern ostatním uŽivatelťrrn.|ednotek vykon.ie'iich práv. Vykon práv a povinností vy''plyva.jících z
uŽivání b1''tu nesmí bez právního d vodrr zasahovat do práv a oprávněn1 ch zá.imťr .iin;Ích osob a nesmí byt v rozporu s
po

a

spolcčr'r1,'ch

dobryrni mravy.

'áclnč poŽívaÍplnění..ie.iichŽ poskytování .ie
LJŽivatel .iednotky.|e povinen áclně uŽívttt byt" společnéčásti domu a
spojeno s uŽíváním .icdnotky. Dálc .ie povinen po p edchozím oznámení umoŽnit p ístup do .iednotky za učelern z-iištění
technického stavu .ie<lnotky a provedení odečtu. kontroly'. p ípadně vyrněny měi'idel tepla. teplé a studené vody, plynu a
provedení p"íslušnych povinnych revizí.
V p"ípadě havarijních situací.ie uŽivtitel.iednotky, povinen sdělit na vyzvání teleÍbnní čísloa kontaktní. p'ípadně emailovou aclresu osoby'" která unroŽní be'z' zbytečného prodlení vstup r1o jednotky. Tyto inÍbrrnace.ie povincn uclrŽovat v
aktuálnírn staVu.
V p ípaclčsv ncp ítomnosti v .iednotce. která má byt delŠíneŽ dva rněsíce" .ie uŽivatel .iednotky povincn oznátnit
bytovému cjruŽstvu aclresu a telefon osoby, která po dobujcho nep ítomnosti za.iistí moŽnost vstupt-t do jednotky, bude-li to
nezbytně nutné. Nemá-li vlastník bytu nebo ná.jemce druŽstevního bytu trrkovout osobu po rucc. .je takovou tlsobou bytové
druŽstvo (členovéstatutárního orgánu).
Ná.jemce nesmí provác1ět stavební upravy či.jinou podstatnou ztněnu v bytě bez souhlasu prona.iírnatele. Nájemce ani
vlastník nesmí prováclět stavební ripravy či .iinou podstatnou znrěnu v bytě v5'Žaclu.jící stavební povolení nebo ohlášení
stavebnímu ťr adu" pokud tclto povolení není Vystaveno a nenabylo právní moci" a to ani na svťri náklad. Oznamovací
povinnost vlastníka o těchto upravách či změntlch statutárnírnu orgánu druŽstva tím není cJotčena' Vlastník jednotky je
povinen oznámit statutárnímu orgánu druŽstva svťr.i zárnčr na p estavbu nebo ripravu .jednotk5'. i kdyŽ tato ncvyŽadu.ie
stavební povolení nebo ohláŠenístavebnímu Úr acJu" atclto doloŽitp íslušnou dokumentací obsahující podrobny popis stavcbní
Úrpravy''.ieclnotk1,nebo.ic.iíp'estavby" pokud to zásah vyŽadurie' ip iloŽení sttitického posudku.
I.JŽivatel bytu (nájernce, vlastník, podná.iernce) .ie povinen oznámit statutárnírnu orgánu druŽstva svŮ.i zárněr. p'i
ktcrérn by,ornezil nebo.iin'm zpŮsobcm znetnoŽnil vykon práv ostirtních uŽivatelťr v domě. nap . stěhovzlní. p epravu

nebezpečného nebo nadnrěrného p edmčtu. rninro áclnou společenskou akcí vjednotce atd. a je povinen ve své činnosti
postupovat v soulaclu s pokyny bytového druŽstva tak" ab1' ncdošlo ke škodě na ma.ietku nebo k ÚrIrně na z'dravi ostatních
uŽivatelu v domě.
Čltinek 1
Drže n í do mťic íc h :v íi'ctt

UŽivatel nese plnou odpovčdnost za domácí zvíhta. která.isou v.iec1notce.|írn uŽívtrnédrŽena. P ípadnéškody

sobenÓ na společn1ch částech, zaYízení ncbo vybavení clclmu.ie povinen uhradit. LJŽivatcl .iednotky.je povincn dbrit. aby
neclocházelo k obtěŽování ze.irnéna pachem" hlukem nebo znečišťovánímspo|ečnych částídclrnu. dodrŽovat hygienické,
veterinární a bczpečnostníp edpisy. .Ic povinen zatnez'iÍ volnému pobíhání .iírn clrŽenych dolnácích zví"al. nep'echovávat
z'víYaÍaa nekrmit.ie ve spcllečnych částech clomu tr pozcnrku. dbát. aby.iím clrŽená zvíYata neznečiŠt'ovalaokolí dotnu a v
p ípadě vzniku znečištěnítoto ihnccl vlastnírn náklaclem oclstrariit. LJŽivatel .icdnotky .je pclvinen z'drŽeÍ sc chovu zví at k

zp

clornácímu chovu nevhodnych. p ípadně chovu nebezpečnych clruhtr.
("'lrint'k 5

(jžívtiníspolečn{,ch částí@rostor a :ct í:ení1domti
Spolcčné části domu sc užíva.jí.ienk ťrčelťrrnodpovícla.iícím.ie.iichpovaze a určenítak. aby'neclocházelo k omezování

práv ostainích uŽivatelu v dorně. LJrníst'ování .iakychkoli p eclrnět nepat ícíchk vybavení domu nebo jednotky (botníky'
,rrine. kola. dětské kočárky) vc společnych částech. které k tomu nc.isou určeny, není dovoleno. .Iízdníkola a dětsk kočárkv

povoleno umíst'ovat pouze v prostorách k tornur v1'hrazenych.
UŽivatelé jc<lnotky jsou povinni zejrnéna r-rmoŽnit volny p'ístup k uzávěrr-jrn hydrantťr. plynu" vody. mč ičijm atd..
zabezpečit. aby,v clomě nebyly ukláclány látk1' snadno vznětlivé či .iinak nebezpečnéa nebylo uŽíváno otev'eného ohně v
prostorách s nebezpečímvzniku poŽáru. Kou ení a manipulace s otev'en, m ohněrn .ie zakáz'áno vc vŠechspolečn1'ch
prostorách domu a dá|e v p íslušcnstvíbytu. ti. ve sklepech" komorách atd.
Všern uŽivatelťrrn 'ie z'akázáno vstupovat na st echu domu bez souhlasu druŽstvir. ab1' nedocházelo k poškození
ne
bo zcle urnístěnych zafizení. Vstup na st"cchu .ie dovolen pouze oprávněnym osobám.
st echy'
poŽárního
L1Živate lé.isou pwinni zabezpečit. ab1, uloŽené věci vc sklepech nebyly z$ro.iem šíení htny'zu a hlodavcu.
provozuschopnétn
v
vŽdy
nacházelo
v
donrě
jsou
zaÍízení
hasicí
se
povinni
aby
clbát,
Dále
plísně
apod.
ohroŽení. zápachu

.ie

stavu (na p'ípadnéz'ávady neprodleně upozornit statutární orgán druŽstva).
Je z'akáz'áno sklac]ovat odpaclk1' na společnyrch chodbách p ed bytem,

a to ani na dobu nezbytnč nutnou. sypat
balkonťr" klepat kclberce a matrace nebo kartáčovtrt bot1'nebo.jiné znečištěn věci z oken a balkonťr.
odpadky se vy'sypáva.ií do náclob k tonru určenych. aby byla zachována co ne.ivětšíčistotir. Včtráníby''tri clo vnit ních
společnych prostor clomu .ie z'akázáno.
Hlavní uzávčry vocly, plynu, clotnovní elektrické rozvodny (pro osvětlení domu, vytahy atd.) a rozvodné sk íně do
hlavním uzávěr m" kanalizačnímčistícímotvori]ttn a jinyn
.iednotliv1,ch bytťr musí b',ít označeny. K poŽárnírn hydrantťrm"
podobnym z'aYizením, polud.isou ve společnych prostorách. musí byt vŽd1'za.iištěn volny p ístup. Klíčeocl vyhrazenych
společnych proStor a ocl místností. kclc .jsou clomovní uzávěry voc1y" plynu a regulace tepla" .isor'r uloŽeny na místě k totnu
oclpaclky

z oken,

se ídíodscluhlasenyrn zp sobcm.
ípadě pohybu osob ve společnych prostorách bez autornatického zhasínání světla.ie povinnost za.iistit. aby p'i
odchodu bylo v těchto prostorách zhasnuto, je povinnost dbát na uzavírání oken ve sklepě" pokud venkovní teplota dosáhne
bodu rnrazu.
určeném a manipulace s nimi

Vp

Čtanek r
Sušárnu. namáčírntt

těchto prostorách .isoLr uŽivatelé povinni zacház'eÍ se zde instalovany'n zaYizenirn s ne.jvětŠíšetrností. Zptisob
uŽívání sušárn1' a narnáčírny stanoví p'íslušny odpovědny ztistupce domu.

V

(olcÍnek 7

Llžívánísklep

Jsou-li ve sklepcch ukládány potraviny" učiníuŽivatcl opat ení. aby neby"ly zdro.iem ší'eníztipachu. hIn1'zu

a

hloclavci]r. Sk|epní prostory není dovoleno uŽívat pro garáŽování.jednostopych nrotorov1lch vozidel.

'
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Čtanek 8
a ryllil1ir1rirí věc'í

"tlvěšoveiní

L1Živatel .ieclnotk1' nesmí bez písemného souhlasu druŽstva" spoluv|astník dornu nebo správce domu umísťovat na
vně.iŠíkonstrukci balkonur. loclŽie" oken. firsády. st echy a na anténní stoŽár.iakákoli zttÍ|zeníči p"edměty.

je
Kvčtiny, v oknech" na balkonech a lodŽiích rnusí byt zabezpečeny proti pádu. P i zalévánízde urnístěnych květin
podlaŽích.
v
niŽŠích
loclŽie
okna.
balkony.
zcli.
nutno za.iistit. ab1, vocla nestékala c1cl niŽšíchpodlaŽí a nesmáčela
Pro stavbu a instalaci vlastních venkovních rozhlasovych. televizních a satelitních antén a.ic.iich svod .je t'ebtr
p ec1chozíhcl písemnéhosouhlasu c'lruŽstva. Stavební u ad mťrŽe na'ídit p eloŽení nebo upravu antén. ktcré ohroŽu.jí stav
nemovitosti nebo bezpečnost okolí. nebo ruší.icho vzhled. tJŽivatel jednotky .ie povincn zc\rŽet se uI'níst'tlvání reklarn a
vÝvěsek na intbrmtrčnítabgli v clomě slouŽící pro poc1ávání infbrrnací druŽstvem nebo správcem domu.

('ltinek

9

Zttjištěníportidku a čisÍohlv doruě

UŽivatel .iednotk1' a osob1.' s nínr společnčbydlící.isoLr povinni udrŽovat v domě a .jeho okolí po'ádek a čistotu.
Vlastník jednotky je povinen za.iistit provádění ukliclov1'ch prací společnych částídomu. V p ípaclě rozhodnutí. Že uklicl bude
ztlbczpečován.jednotliv1rni vlastník1' b1'tu. člen1'' clruŽstva - nájernci druŽstevních bytťr".isou tito povinni podílet se na uklidu
společn,ch prostor v clorně. zametání tr my'tí schoclÚ. uclrŽování čistclty vc sklepě. čištěníschodiŠťovych oken" ztibradlí.
osvětlovacích zaYízcní.vchodovy'ch dve'í a odklizení srrčhu z chodník p i|ehlych k domu v zimním období a zabezpečit
jejich posyp' a to podle zásad v rozsahu stanovenych členskou schťrzíclruŽstva. Vyklepávat kobercc. rohoŽk1 a ostatní věci.je
tnoŽné pouze na rnístě k tornu určeném.
L]Živzrtcl .iednotk1'.|e povinen dbtit na to. aby se p'eclcházelo vysk1'tu htnyzu v .ieho .iednotce a rozŠi'ováníhIny''zu v
dotně. Vysky,'t hm1'zu.ic povinen ncproclleně oznátnit statutárnímu orgánu clruŽstvtr k za.iištěníp"íslušnéhozásahu. V totnto
p'íptrdč.isou vŠichni uŽivatclé .iednotek. kter' ch se p ípaclny dczinf-ekční ncbo dezinsekčnízásah t1''ká. povinni na v1''zvr-r
umoŽnit p ístup do .jeclnotk1'. Bude-li z dťrvodu nczp ístupněníněkteré .iednotki, nr-rtn1l opakovany' zásah. buc]ou náklad1'
v1'naloŽcnÓ na nrarny zásah natrčtován1' tomLlto vlastníkclvi - nájcrnci drurŽstevního bytu. Je zakázáno knnení ptactvtr,
p cc1evŠírnholubu. a to.jak nal balkonech a ve spo|ečnych částech domu. tak i v okolí dornu.
Cltinek l0
Uzovírání donltt
tJŽivatelé.jsour povinni uzavírilt clum v době ocl 22:00 hodin do 06:00 hodin. Bude-li rozhodnuto o tom. Že
uzav en neustále..isou všichni obyvatelé clotnu povinni toto rozhodnutí respektovat.
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Čtánek tt

Klicl

v dclmě

KaŽd- uŽivatcl .iednotk1', a osoby s ním uŽíva.jící.iednotku .isclu povinni uŽ'ívaÍ.iednotku v souladu s clobrymi mravy
tak, aby nedocházelo k obtěŽování ostatních osob v clornč. V době od 22:00 hodin do 0 :00 hodin jsou všichni uŽivatelé
jednotek povinni dodrŽovat v dotnč nočníklid. Klicl v domč.isou povinni dodrŽovat i ná.jernci nebytovych prostor.
Čtcinek t2
Pr vinnosti uživtttel ve v:Íahu k požtirníochraně

Všichni uŽivatelé prostor i.ic'iich hosté.isou povinni dodrŽovat poŽ/arní p edpisy'. dbát zvyŠenéopatrnosti p i
skladování a pouŽívání ho'lavy'ch nebo.iin- ch látek. které mohou zpťrsobit poŽár nebo.ic'i dálc rozši ovat apod." nepouŽívat
spot'ebičc" r'r nichŽ b1'ltr ziiŠtěna závada brirnící.ie.iich bezpečnémuprovozu (aŽ do.ie.iího oclstrtrnění), udrŽovat po'i1dek ve
sklepcch a na jinych rnístech, v nichŽ rnťrŽe do.iít ke vzniku poŽ.áru a ke ztíŽení zásahu poŽilrní .|ednotk1'. Neslní skladtlvat
.iaki'koli rnatcriál či p cdměty tak. ab1'' znemoŽnil1'' p ístup k rozvodnym zaťizenírnelektrické energie. vocly a.i., nebo zlíŽ'ily
záchranné práce.

VŠichniuŽivatelé.isou dále povinni udrŽovat volné chodby: schodiště a dalšíÚrnikové cesty a vychocly'. za.iišt'ovat
ádny'dclzor nad dětmi. dbát na to. aby.iirn by'l Zamezen volny'p ístLrp k zápalkám a ho lav1'm ltitkárn a obdobnč dohlíŽet na
osoby, které nemohou ptlsoudit následky svého jednání, poskytovat součinnost kontrolnírn skupinárn p'i preventivních
poŽárních kontrolách" kontrolách clektrickych zaÍíz'ení.plynovych zaÍ'ízeníatd., podle pokynur druŽstva.
ZjiŠtčné
z'ávady, zpusobené uŽivateli ve vztahu k poŽární ochraně" zvláště nebyly-li ncprodleně oclstrtinčn1. .isou
hoclnocen1,.iakop'estupk1'podle$78zákonač. l33/l985Sb."opoŽární ochraně.vezněnípozdě.išíchp edpisu.DruŽstvotytcl
závacly oclstraní na učet uŽivatele" kter, závaclu zpirsobil (p íprrdně člen.jeho domácnosti. poclná.|ernce či návštěvník)" p'ičernŽ
ncní dotčena povinnost viníka k uhrazení p ípadnčLrloŽené pokuty.
Článek l3
Závěre čn ti
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Domovnítn ádern ne.isou cJcltčcntr práva a povinnosti vypl1vající z.iinych obccně zával'nych a vnitroclruŽstevních
p'eclpisu. DoInovní 'ád byl schválen členskou sch zí Bytového clruŽstva KoSMoS dne ll. l0.20l6 a v platnost vstclupil
tÓhoŽ clne'
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Zderika ŠiŠmovii
ístop ecl sed k1'ně p cdstavenstva

