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Pravidla užívání společných prostor a zařízení domu SV Čumpelíkova 
 

Společné části domu jsou zejména: 

střecha, základy domu, izolace, hlavní svislé i vodorovné konstrukce, vstupní dveře vchodů do domu, 

schodiště, chodby, kočárkárny, přístřešky na popelnice, společné televizní antény nebo antény 

satelitních televizí i internetu a jejích rozvody včetně účastnických zásuvek, patní měřiče médii, měřiče 

nebo indikátory tepla včetně ventilů otopných těles, rozvody a poměrové měřiče teplé a studené vody 

mimo bytových rozvodů za vodoměrem, kanalizace, rozvody plynu a elektřiny umístěné před hodinami 

nájemců, vnější části vstupních dveří do jednotek, vnější části oken jednotek, balkóny a další prostory, 

které jsou v souladu s platnou legislativou vymezené vlastníkem domu. 

Bezpečnostní požadavky 

Společné prostory a zejména únikové cesty a cesty k požárním zařízením musí být udržovány volné. 

Přístupy k uzávěrům médií musí být neustále dostupné, nachází-li se ve sklepech či pronajatých 

prostorách, pak musí být kopie klíčů uložena u výboru SV. Spoluvlastníci jsou povinni zabezpečit, aby 

nikde v domě nebyly ukládány látky vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně. 

Dále jsou nájemci povinni zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech a jiných k tomu určených místech 

nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců. V případě umístění a odložení věcí v těchto prostorách bez 

souhlasu vlastníka domu nebo věcí, které mohou způsobit škody na majetku nebo zdraví ostatních, je 

SV domu oprávněno tyto věci bez náhrady odstranit na náklad majitele. 

Ve všech společných prostorách a částech domu je PŘÍSNĚ ZAKÁZANO KOUŘIT. 

Pravidla pro využívání konkrétních společných částí domu: 
 

Místnost výměníku tepla (mezi vchody 1007-1008) 

Tento prostor je veřejnosti nepřístupný, prostor spravuje výbor SV a nájemce, který se stará o chod 

topení, dobrý stav místnosti a dodržení všech bezpečnostních předpisů. 

Společenská (sněmovní) místnost (vchod 1009) 

Tento prostor je přístupný členům SV, je ve správě výboru SV, případně pověřených správců (tak, aby 

každý vchod měl určeného správce, který zodpovídá za čistotu a bezpečnost prostoru a půjčuje klíče 

ostatním zájemcům). Zapůjčení klíče může být zpoplatněno mírným poplatkem, jehož výši určuje 

shromáždění vlastníků a který slouží k udržování a rozvoji této místnosti, nicméně shromáždění 

v případě této místnosti rozhodlo poplatek neuplatňovat. 

Pravidla užívání místnosti: Místnost je určena pro společenské setkávání členů SV, přiměřené 

sportovní vyžití /stolní tenis, šipky, tréning, … /, pořádání drobných společenských akcí (oslavy 

narozenin, setkání důchodců, setkávání přátel, … ). Pokud je v místnosti hráno na hudební nástroje, 

nesmí tyto býti zapojeny v zesilovači – používat pouze akusticky. Provozní doba je denně od 8:00 do 

22:00 hodin. Spoluvlastníkům ze vchodu 1009, jejichž kočárkárna byla zrušena a pronajata, je 

umožněno používat tuto místnost na uskladnění dětských věcí (kočárky, hračky). 

WC/úklidová místnost (mezi vchody 1009-1010) 

Tento prostor je veřejnosti nepřístupný, prostor spravuje výbor SV a osoba zodpovědná za úklid v 

domě, která se také stará o úklid této místnosti. Tento prostor je dále využíván jakou nouzové WC a 

koupelna při rekonstrukcích či nefunkčnosti stoupaček. V neposlední řadě jej mohou využít členové SV 
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ke krátkodobému uskladnění objemnějších věcí, např. při malování či rekonstrukci, po dohodě se 

správcem. 

Technická místnost/dílna (mezi vchody 1009-1010) 

Tento prostor je veřejnosti nepřístupný, prostor spravuje Dr. Antonín Pavlíček. 

Kočárkárna (vchod 1010) 

Tento prostor je přístupný veřejnosti, je ve správě pověřeného správce, který zodpovídá za čistotu a 

bezpečnost prostoru. Zapůjčení klíče může být zpoplatněno mírným poplatkem, jehož výši určilo 

shromáždění vlastníků na 100 Kč ročně a který slouží k udržování a rozvoji této místnosti. 

Pravidla užívání místnosti: Kočárkárna je určena především pro uskladnění: 

 dětských kočárků, 

 dopravních prostředků určených pro zábavu, sport a rekreaci (kola, koloběžky, tříkolky, 

apod.), 

 hraček a věcí pro venkovní sportování (sáňky, lyže, dětské boby, hračky na pískoviště, apod.). 

Kočárkárna není primárně určena pro ukládání jiných než výše uvedených předmětů. Výjimečně může 

být, po domluvě se správcem, využita pro dočasné uložení jiných věcí (po dobu maximálně 50 

kalendářních dnů) členů SV - např. při malování, stavebních úpravách a opravách, stěhování, výměně 

nábytku. Uživatelé musí udržovat v kočárkárně pořádek. 

Místnost bývalé kočárkárny (vchod 1011) 

Tento prostor je veřejnosti nepřístupný, prostor spravuje výbor SV a nájemce, který se stará o dobrý 

stav místnosti a dodržení všech bezpečnostních předpisů. 

Kryt CO (vchod 1012 ) 

Tento prostor je veřejnosti nepřístupný, prostor spravuje magistrát, který se stará o dobrý stav 

místnosti a dodržení všech bezpečnostních předpisů. 

Místnost pronajímaná jako sklad (vchod 1013) 

Tento prostor je veřejnosti nepřístupný, prostor spravuje výbor SV a nájemce, který se stará o dobrý 

stav místnosti a dodržení všech bezpečnostních předpisů. 

Místnost výboru SV (vchod 1013) 

Tento prostor je veřejnosti nepřístupný, slouží členům výboru, prostor spravuje výbor SV. 

Sušárna (vchod 1013) 

Tento prostor je přístupný veřejnosti, je ve správě pověřeného správce, který zodpovídá za čistotu a 

bezpečnost prostoru. Zapůjčení klíče může být zpoplatněno mírným poplatkem, jehož výši určilo 

shromáždění vlastníků na výši 100 Kč/rok a který slouží k udržování a rozvoji této místnosti. 

Pravidla užívání místnosti: Uživatelé musí udržovat v sušárně pořádek a samotné sušárny používat jen 

na nezbytně nutnou dobu, aby nedocházelo k omezování ostatních zájemců o její využití. Jde zejména 

o včasné odebrání suchého prádla. V zimních měsících pak nesmí místnost přetápět, obzvláště není-li 

využívána. 

Půdní prostor 

Tento prostor je veřejnosti nepřístupný, prostor spravuje výbor SV a nájemce. 
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Pravidla užívání prostoru: Pokud tam některý vlastník chce umístit svou televizní či satelitní anténu, 

případně další technické zařízení, může tak učinit po svolení správce. 

Balkóny a obvodové zdi domu  

Balkóny jsou prostor veřejnosti nepřístupný, prostor jednotlivých balkónů spravuje majitel 

přináležejícího bytu, který má prostor ve výlučném užívání. Prostor obvodové zdi domu spravuje a o 

opravách, úpravách či instalacích, a to včetně balkónů, rozhoduje výbor SV. 

Pravidla užívání prostoru: Na balkóně je potřeba udržovat pořádek, neskladovat tam předměty hrozící 

pádem či znečištěním okolí. Na balkónech či obvodových zdech je zakázána instalace klimatizačních 

jednotek – k tomuto účelu slouží (po domluvě s výborem SV) střecha či půda. Barva zábradlí je jednotná 

pro celý objekt. 

Okna  

Barva oken, rolet či žaluzií je jednotná pro celý objekt (stříbrná), instalace žaluzií, rolet apod. je možná 

jen po konzultaci s výborem SV. 

Anténní svody, veškeré stoupačky, komíny a podobně  

Tento prostor je veřejnosti nepřístupný, prostor spravuje výbor SV.  

Chodby 

Tento prostor je přístupný veřejnosti, je ve správě výboru SV, který zodpovídá za čistotu a bezpečnost 

prostoru prostřednictvím úklidové služby. 

Pravidla užívání prostoru: Uživatelé musí udržovat pořádek, nenechávat v prostoru odpad či jiné věci. 

Vyklízení zanechaného odpadu zajistí SV na náklady původce. Ve vchodech bez kočárkárny je možné 

po dohodě se správcem ve vyhrazeném prostoru, tak aby byla zajištěna průchodnost, povolit sezónní 

parkování kočárků, koloběžek či kol přímo v chodbě – zpravidla v prostoru pod schody. 

Obecná ustanovení 
SV nenese žádnou odpovědnost za věci uložené v kočárkárně, sušárně či v jiných společných částech 

domu. Je doporučeno uložené věci zabezpečit proti krádeži např. připoutáním řetězem. SV upozorňuje 

uživatele kočárkáren, že v minulosti došlo ke krádežím v těchto prostorách, a nelze vyloučit opakování 

krádeží v budoucnu. Výbor SV proto nedoporučuje ukládat do kočárkáren předměty vyšší hodnoty. 

Klíče od společných místností nesmí jejich držitel přenechat bez souhlasu správce nebo výboru SV 

žádné jiné osobě. 

Shromáždění SV ukládá správcům jednotlivých prostor nechat odstranit na náklad majitele veškeré 

předměty, které se budou ve společných prostorách nacházet v rozporu s těmito pravidly. Tím se 

rozumí především různé krabice, koberce, spotřebiče, nábytek, nářadí, barvy, apod. – s výjimkou 

dočasného uložení věcí, které je předem domluveno se správcem daného prostoru. 

 

Tato pravidla byla schválena na shromáždění SV dne 25. 4. 2018 a vstupují v platnost. 


