
Domovní řád
pro užívání a nakládání s byty a spotečnými částmi domů ve vlastnictví

Obce hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 19

člr
úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podminky a způsob pro užívri,rú a naklri,dání s byty a společnými
částrni domů ve vlastnictví Obce bl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 19, když
tento domovní řád je přijat na základě § 2256 odst. 2 zákola č. 89l20l2 Sb., občanský
zákoník, v platném zněni.

čl. rr.
Základní pojny

1. Bytem se rozumí mísílost nebo soubor místností, které jsou čristí domu, tvoří ob}tný
prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednajili si pronajímatel s nájemcem,
že k oblfuáLrú bude pronajat jiný než obytný prostor, je tento jiný obytný prostor
považován, jako by byl bytem.

2. Příslušenstvím k by.tu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem
používány (sklepy, komory,balkóny).

3, Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména vchody,
schodiště, chodby, prádelny, sušámy, kočárkámy, apod.

čl rrr.
Pniva a povinnosti z nájnu bytu

1. Páva a povinnosti z nájml bytu upraluje zikon č. 89/2012 Sb., občanský záy'ronk,
v platném mění a rrzaťené nájemní smlouvy.

2. Pronajímatel, nebo jím pověřená osob4 je oprávněn, po předchozím ozrrárnení nájemci a
za přítomnosti nájemce nebo jím pověřené osoby, vstoupit do bltu za účelem zjištění
technického §tal,u bytu a provedení odečtu, kontroly, příp. qýměny měřidel na dodávku té
které služby spojené s užívátúm byru, Ve výjimečných případech (havárie, ohroženi
života a zdraví osob, bezprostředně kozící škoda na majetku apod.) může bý zajištěno
zpřístupnění bytu za úěasti Policie i bez souhlasu a přítomnosti nájemce nebo jím
pověřené osoby. O tomto zásahu vyrozumí pronajímatel neprodleně rrájemce a pořídí o
zásahu písemný zápis.

3. Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řárdné uživat plnění, jejicM
poskytování je spojeno s užíváním bytu.

4, Y zájmu předchazeni násilného otevření bytu z důvodu havárie apod. je nájemce povinen
pronajímateli písemně oznámit misto svého pobytrr a telefon či e-mail spojeni, včetně
uvedení osoby (s adresou, telefonem a e-mail spojením), která je v případě potřeby
oprárrněna umožnit vstup do bytu.



5.

6.

Nájemci byhl jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě, ve kterém se blt
nacház| bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům nerušený výkon jejich
práv. Výkon práv a povinnosti vypiývajíci z nájemního vztahu nesmí bez právniho
důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí blft v rozporu s
dob4l,m mravy.

Nájemce je povinen písemně nalrlásit pronajímateli neprodleně každou změnu počtu osob,
žljicich ve společné domácnosti, věetně jejich jména, příjmení a data narozeni.

čt. tv.
Držení domácích zvířat

Nájemce má právo chovat v bytě pouze takové zvíře, které nemůže při styku s člověkem
ohrozit jeho život nebo zdraví. Chov jiných zvířat je možný pouze po předchozím
písemném souhlasu pronajímatele, když porušení této povinnosti je považováno za
porušení povinností nájemce zlllášť zívažným způsobem.

Nájemce má právo chovat v by,tě zvíře, pouze pokud tento chov nepůsobi pronajímateli
nebo ostatních obywatelům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zviřete
potřebu z1..ýšených nákladů společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady
pronajímateli bezodkladně po obdržení jejich vyúčtování.

Nájemce je současně povinen dbát, aby nedochiizelo k rušení užívacího práva ostatních
obyvatel domu (např. vytím, štěkotem, pachem apod.), nebo jinými obtěžujícimi projely.

Nájemce bltu je povinen dbát na to, aby niřaIa neznečištbva|a spoleěné prostory domu a
bezprosťední okolí domu.

Zvířata se nesmí chovat ve společných prostorách domu nebo balkónech, todžiích apod.

čt. v.
Uživání společných částí (prostorů a zařízení) domu

Spolďné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a urěení tak, aby
nedochr2elo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Společné prostory, zejména
vchody, schodiště, chodby (i ve sklepě), výtahy apod. je nutno udržovat volné.

UmísťováLní jakýchkoliv předmětů (kočárků, jízdních kol, náby,tku) nepaťícich k vybavení
domu není ve společných prostorách (pod schodištěm, na chodbách, ve v.ýtahu, ve sklepě
apod.) dovoleno. Rovněž je zakázáno umisťovat na zdi spoleěných prostor (např. chodby,
schodiště apod.) jakékoliv předměty (obrazy, fotografi e apod.).

Nájemci jsou povinni zajistit, aby v domě nebyly látky snadno vznětlivé nebo jinak
nebezpečné, či stroje a pňstroje takové látky obsahujicí, a aby nedochazelo k užívání
otevřeného ohně.

Nájemci jsou povirrni zabezpečit uložené věci ve skJepech tak, aby nebyly zdrojem šíření
hmyzu, hlodavců či jiných živočichů.
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5. Ve společných prostorách p|ali zákaz kouření, pití alkoholu a uživáni omamných a
psychotropních látek.

čl vr.
Prádelny, sušárny, mandlovny, kolárny, kočárkárny

l. Sušámy, kolárny a kočárkámy a jiné obdobné společné prostory mohou být uživá,ny
pouze k účelům r,rypllvajícím z jejich označení či určení.

2. te zakézána jakíkoliv bezdůvodná a neoprávněná manipulace s uzávěry jednotlivých
medii, tj. např. tepl4 teplé vody, zemního plynu, vody a elekřické energie.

čl vn.
Vyvěšování a vykládání věcí

1. Nájemce bytu nesmí bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele umísťovat na
vnější konstrukce domu např. balkonů, lodžií, oken a fasádu jakékoliv zaŤízení a
předměty. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí býn zabezpečeny proti pádu. Při
zalévaní, je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

2. Na balkonech a lodžiích muže bý,t q.lrěšené prádlo a ostatní věci jen takovým způsobem,
aby neomezovalo ostatní nájemce a nedocházelo ke zneěišťoviání okolí.

čl.vur.
Zaiištěni pořádku a čistoty v domě

1. Nájemce a osoby s ním společně bydlící či tlživqící blt, jsou povinni udržovat pořádek a
ěistotu v domě a vjeho bezprostředním okolí.

2. Úklid společných prostor obsahuje zejména zametání a m}tí schodů i chodeb, udržování
čistoty ve sklepě, čištění schodištbvých oken, zábradli, osvětlovacích zatizení,
vchodových dveří apod.

3. Jakýkoliv odpad se umísťuje pouze do nádob k tomu urěených, a to takovým způsobem,
aby okolí těchto nádob nebylo znečištěno, aje zakáLzíno umísťovat odpad do společných
částí domu.

4. Nájemci jsou povinrri třídit domovní odpad a vytříděný odpad umísťovat do příslušných
nádob pro jeho odvoz.

čt.tx.
otevírání a zavírání domu

1. Nájemce je povinen zavírat dům v době od 22:00 hod. do 06:00 hodin. Rozhodne-li
pronajimatel o trvalém uzavkáni, jsou všichni obyvateló domu povinni toto rozhodnutí
dodržovat.
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Pronajímatel je povinen zajistit, aby každý nájemce obdržel klíč od vstupních dveří do
domu.

Ie zakéaáno posk}tovat klíče od domovních dveří, příp. jejich kopii osobám, které nejsou
nájemci nebo s nájemci nebydlí ve společné domácnosti, s wýjimkou osob blízkých, tj.
zejména příbuzných v řadě přímé, sourozenců a manželů nebo partnerů, osob
sešvagřených.

čt. x.
I(lid v doně

Nájemce bytu, osoby spolubydlící a další osoby užívajíci blt jsou povinni užívat byt v
souladu s dobrými mraly tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce zejména nadměmým
hlukem.

Za bezpečnost a chovrá,rrí nezletilých dětí odpovidají jejich zákonní zástupci, kteří jsou
povinni nezletilé děti poučit o základních pravidlech chovani vyplývajících z tohoto
domovního řádu, nájemní smlouvy a přislušných právních předpisů.

Doba nočniho klidu je stanovena od 22:00 hod. do 06:00 hod. V této době je nájemce
povinen zdížet se jakéhokoliv nadměmému hluku, tj. zejména hraní na hudební nástroje,
produkce nadmíry hluku z televizorů, přehrávačů, vysavačů a vykonávat jakoukoliv
ěinnost pusobící zvýšený hluk, ktený by mohl rušit ostatní osoby v domě.

Je zakéuéno obtěžovat sousedy prachem, kouřem, plyny, parami, pachy pevnými a

tekut]foni odpady, světlem, stiněním a vibracemi.

čl. xt.
Sklepy a sklepni prostory

Přidělené sklepní prostory @oxy) a prostor před nimi je nutno udržovat v čistotě a
poŤádku. V opačném případě uhradi nájemce pronajímateli veškeré náklady za úklid
těchto prostor, včetně případné deratizace nebo dezinfekce.

Ve sklepních prostorách, včetně přidělených sklepních prostor je nutné dodržovat všechna
bezpečnostní a protipožrirní opatření a nesmí zde být umístěny jakékoliv hořlaviny nebo
jiné nebezpečné látky.

Nájemce je povinen obíatem pronajímatele inforrnovat o tom, že se ve sklepních
prostorách rnchéuí ěi nacházela jakrikoliv třetí osoba bez právního důvodu, nájemce je
povinen \,Tzvat takovou osobu k opuštění těchto prostor včetně celého domu a v případě
poťeby je nájemce povinen obrátit se na Policii.

čl xrr.
Informační zařízení

Vývěsky, nápisy a jiná informační nebo reklamní zařizelí na domorT úch pručelích a
uwitř objektu mohou být umístěna jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

3.
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2. Nájemce bltu je povinen instalovat a udržovat svou jmenovku na zvonkovém panelu,
domovní schránce a vstupních dveřích do bltu. Jmenovka musí b;ít přiměřená a musí byt
obdobná jako ostatní jmenov§.

čt. xrn.
Stavební úpraly a jiné změny v objektech

i. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele a bez povolení příslušného
stavebního uřadu (ieJi dle zvláštních předpisů takového souhlasu či povolení pořeba)
nelze provádět jakékoliv stavební práce v pronajatých bltech, společných prostorách či
domech.

2. Pronajímatel je oprávněn požadovat, aby úpralT provedené bez jeho předchozího
písemného souhlasu byly obratem uvedeny do původního stavu na náklady toho, kdo
stavbu či úpravu provedl nebo kdo k ní dal souhlas (nájemce).

čl xIv.
Povinnosti při vzniku požáru a při zjištěni úniku plynu

1, Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k jakékoiiv škodě, a to zejména ke vzniku
požrá,ru a úniku plynu.

2. V případě vniku požáru je každý povinen pokusit se o jeho likvidaci dostupnými
prostředky, avšak musí si počínat tak, aby neriskoval své zdraví a život. KažÁý požfu te
nutno neodkladně hlásit hasičům na telefonní čislo 150 nebo 112.

čl. xv.
zvláštni ustanovení

1, Domovnim řádem neisou dotčená práva a povinrrosti vyplývající z příslušných právních
předpisů a z uzavřených nájemních smluv.

2. Stížnost nájemců na nedodržoviiní domovního řádu vyřizuje pronajímatel.

3. Domovní řád je oddělenou součásť kalždé nájemní smlouvy na byt a porušení domovního
řádu je poveržovrino za porušeni povinností nájemce lyplývajících z nájemní smlouvy a
z obecně závaznýcb právnich předpisů.

4. Hrubé porušení či opakované méně závažné porušování tohoto domovního řádu, může
vést k výpovědi z nájmu bltu ze strany pronajímatele.

Cl. xvl.
závéreólá ustanovení

1. Tento domovní řád byl schválen Radou MČ Praha 19 dne 26.11.2020, usnesením č.
728I20iOMIBNH a nabývá úěinnosti dnem schválení.
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V Praze dne 3- ,|1 . 2ozo
árský, starosta


