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Domovní řád 
Společenství pro dům Sokolovská 124,126, 128 a 130 v Plzni, 

se sídlem Plzeň, Sokolovská 1133/130, PSČ 323 00 
 
 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

S cílem zabezpečit řádné hospodaření s majetkem vlastníků, dobré občanské soužití, klid a zdravé 
prostředí je vydáván tento domovní řád.  

Každý, kdo v domě bydlí, musí jednat tak, aby nenarušoval zájmy a práva ostatních spoluvlastníků 
domu a respektovat dobré mravy.  

Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné 
prostory a zařízení v Plzni, Sokolovské ulici č. 124/1130, 126/1131, 128/1132, 130/1133, tj. pro osoby v 
bytech v osobním nebo družstevním vlastnictví a členy jejich domácností, pro vlastníky bytů, jejich 
nájemníky a návštěvníky.  
 
 

Článek II 
Užívání bytu 

1. Základní práva a povinnosti vlastníků upravuje občanský zákoník, zákon o vlastnictví bytů a stanovy 
společenství vlastníků.  
2. Vlastnictví bytu vzniká na základě podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a vkladem do 
katastru nemovitostí. Smlouva o převodu vlastnictví jednotky je uzavírána vždy písemně.  
3. Povinnosti vlastníka bytu se vztahují i na případné nájemníky, osoby v bytě ubytované a návštěvy.  

 
 

Článek III 
Povinnosti a práva uživatele bytu, opravy bytu 

 
1. Součástí bytu jsou:  

a) nenosné příčky, 
b) vnitřní omítky nosných konstrukcí, 
c) vnitřní strany oken, 
d) celé vstupní dveře bytu včetně zárubní, 
e) vnitřní dveře včetně zárubní, 
f) bytové jádro (bez stoupacích potrubí, měřidel TUV a SV, plynoměru, elektroměru a 

vzduchotechnického průchodu), 
g) ležatá potrubí studené, teplé vody a plynu, od měřidel dále, 
h) ležatá potrubí odpadu až k stoupacímu potrubí, 
i) podlahová krytina a nenosné vrstvy podlahy (bez nosných částí stropu), 
j) vnitřní elektroinstalace od elektroměru, bytové jističe a hlavní jistič, 
k) vnitřní osvětlení, 
l) připojení ke společné televizní anténě, satelitní anténě a datového rozvodu od bytové 

zásuvky, 
m) povrchy těles ústředního topení a rozvodů ústředního topení, 
n) tělesa ústředního topení včetně uzavíracích ventilů, 
o) sklepní kóje umístěná v suterénu včetně dveří, podlahy a omítek. 

 
 
2. Přípojka kabelové televize a telefonní přípojka je v majetku poskytovatele služby.  
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3. Vlastník bytové jednotky a osoby, které žijí s vlastníkem ve společné domácnosti, mají vedle práva 
užívat byt i právo užívat společné prostory. Jsou povinni dodržovat zásady sousedského soužití a 
ustanovení tohoto domovního řádu.  
 
4. Vlastník bytové jednotky je povinen platit předepsané úhrady do fondu oprav a za služby spojené s 
užíváním bytu včas a řádně ve stanoveném termínu. Předpis v písemné formě předá vlastníkovi člen 
výboru, případně správce. 
  
5. Vlastník nesmí provádět jakékoliv stavební úpravy a jiné podstatné změny v objektu, ve společných 
prostorách objektu a na společném majetku.  
Zakázáno je: 

a) umístění čehokoliv na střechu a fasádu (např.: umístění satelitu na okno, lodžii a stěnu domu, 
reklama, vlastní antény různého druhu),  

b) změna barvy nebo zásadní změna lodžie (včetně zasklení), 
c) výměna oken, montáž venkovních rolet (žaluzií), 
d) manipulovat se zvonkovými tably a vyměňovat domácí telefony, 
e) zasahovat do datových rozvodů a technologií, společné televizní antény (STA) a satelitu (SAT), 

včetně bytové zásuvky 
 

6. Vlastník smí provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny v bytě jen po předchozím vyjádření 
souhlasu výboru Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a v některých případech stavebního úřadu.  
 

Vyjádření výboru je třeba k:  
 

a) zásah do stoupaček (+ ohlášení stavebnímu úřadu), 
b) zavádění a změny vedení vodovodního, elektrického, plynového a jiného vedení (+ ohlášení 

stavebnímu úřadu či stavební povolení),  
c) rekonstrukce bytových jader (+ ohlášení stavebnímu úřadu či stavební povolení),  
d) zřizování a odstraňování nenosných příček (+ ohlášení stavebnímu úřadu či stavební 

povolení),  
e) zásah do panelových konstrukcí (+ stavební povolení),  
f) přemisťování dveřních otvorů (+ stavební povolení),  
g) dočasnému uskladnění osobních věcí ve společných prostorách jednotlivých vchodů - na tyto 

věci je nutné připevnit jmenovky a číslo bytu vlastníka. Vlastník je povinen provést řádné 
zabezpečení proti odcizení uskladněného materiálu, aby nedošlo k vymáhání škody na SVJ.  

 
Stanovisko výboru je vydáno na základě písemné žádosti vlastníka a případně písemného vyjádření 
sousedů.  
 

Vyjádření výboru není třeba k:  
 

a) umístění přenosného sušáku na prádlo na lodžii, 
b) umístění vnitřních rolet (žaluzií) na okna, 
c) drobné opravy v bytě, 
d) bílení a malování bytu, 
e) vrtání v bytě vlastníka. 

 
7. Vlastník bytu je povinen umožnit provedení nutných oprav na společných částech domu, jinak 
odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla. Při provádění oprav na společných 
částech domu vlastník odpovídá za případné škody, které by mu vznikly v důsledku provedených 
nepovolených stavebních úprav. 
 
8. Vlastník bytu je povinen včas a na své náklady provést opravy součástí svého bytu podle odstavce 1 
tohoto článku a nesmí provádět žádné úpravy na úkor ostatních vlastníků.  
 

Strana 3 z 8 



9. Vlastník bytu je povinen odstranit neprodleně na své náklady nepořádek, závady a poškození ve 
společných prostorách a okolí domu, které byly způsobené činností, související s nakládáním s jeho 
vlastnictvím.  
 
10. Každý uživatel bytu je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení.  
 
11. Každý uživatel bytu je povinen udržovat svůj byt na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému 
užívání a provádět včas potřebnou údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní 
uživatele bytů v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech.  
 
12. Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech nebo 
zařízení domů způsobil on, jeho spolubydlící nebo hosté. Náhradou škody se rozumí uvedení do 
původního stavu nebo finanční náhrada. Bez souhlasu shromáždění společenství vlastníků a bez 
stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn 
vzhled domu, ohrožena jeho statika nebo jinak narušena funkčnost technického zařízení domu (vytápění, 
voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, společná televizní anténa apod.). 
 
13. Vlastník bytu, který poskytne byt do pronájmu nebo jej přenechá k dočasnému užívání třetí osobě, je 
odpovědný za to, že tyto osoby dodržují domovní řád v celém rozsahu. Současně oznámí výkonnému 
výboru počet osob, které budou takto byt užívat, aby bylo možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet 
společných nákladů. Pokud by osoby, užívající byt, nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním 
řádem, anebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, bude výbor tuto situaci řešit 
občanskoprávní cestou.  
 
14. Vlastníkům bytů se nedovoluje používat byt k pronajímání jako ubytovny.  
 
15. Vlastník bytu, který sám v bytě nebydlí (buď jej pronajímá, anebo jej navštěvuje pouze krátkodobě), je 
povinen oznámit výboru svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování 
nutných informací, pozvánek, eventuálně zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí, přijímaných „per 
rollam“ (pozn. vyřízení spisu jeho rozesláním k vyjádření – oběžně).  
 
 

Článek IV 
Užívání společných prostor a zařízení, jejich úklid a opravy 

 
1. Společnými částmi budovy jsou:  

a) základy včetně izolací,  
b) průčelí (fasáda) včetně lodžií a tepelné izolace,  
c) všechny svislé a vodorovné nosné konstrukce,  
d) střecha včetně izolací,  
e) veškeré klempířské konstrukce střechy,  
f) odvodnění střechy - střešní svody,  
g) bleskosvod - kompletní jímací soustava včetně uzemňovacích svodů a zemních desek,  
h) podlahy, stěny a stropy společných částí domu (suterény kromě sklepních kójí, schodiště, 

zábradlí, podesty, vstupní prostory včetně dveří, chodby) - okna a dveře společných částí,  
i) výtah, výtahová šachta, strojovna, včetně všech rozvodů, 
j) okna bytů,  
k) rozvody kanalizace, studené vody, plynu, elektřiny, tepla a teplé vody včetně hlavních 

uzávěrů, hlavních měřidel tepla, hlavních měřidel teplé a studené vody, včetně přípojek až 
k bytovým měřidlům,  

l) rozvody satelitní, datové a technologie společné televizní antény včetně koncových bytových 
zásuvek,  

m) venkovní úpravy, okapový chodník,  
n) rozvody telekomunikací,  
o) vstupy do budovy,  
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p) vzduchotechnický průchod,  
q) rozvody a technologie vnitřního telekomunikačního zařízení (koncové dorozumívací zařízení - 

domácí telefon, zvonky), 
r) poštovní schránky, 
s) zařízení požární ochrany. 

 
2. Způsob využití společných prostorů stanoví vlastníci. Společné prostory se pak užívají jen k účelům, ke 
kterým jsou určeny. V případě zjištění závady nebo poškození na společných částech domu je každý 
vlastník či nájemník povinen závadu nahlásit členu výboru, v případě poruchy výtahu přímo servisní 
organizaci. Kontakt na servisní organizaci je uveden uvnitř i vně výtahu. 
 
3. Mimo prostorů k tomu určených nelze umisťovat jakékoliv předměty patřící vlastníkům. Zejména 
komunikační prostory (chodby), přístupy k rozvaděčům a hydrantům musí zůstat neustále volné (zákon 
o požární ochraně).  
 
4. Úklid společných prostor domu (pokud není zajištěn externí firmou) 

a) „malý úklid“ - úklid celého podlaží před byty a schody do nižšího podlaží, otření okenních 
rámů, zábradlí a soklů, dle potřeby umytí oken. Uživatelé bytu se střídají vždy po týdnu. Úklid 
provede uživatel bytové jednotky vždy dle potřeby v příslušném týdnu tak, aby byl zajištěn 
pořádek a čistota uvedených prostor. Pokud není v silách uživatele bytu úklid provést, je povinen 
zajistit úklid na vlastní náklady.  
b) „velký úklid" - tento úklid provádí uživatelé bytů postupně dle rozpisu (l x za 23 nebo 24 
týdnů dle počtu bytů ve vchodu (126 – 23, ostatní vchody 24)). 
Součástí tohoto úklidu je:  
• úklid suterénu  - zametení chodeb ke sklepním kójím, zametení spojovací chodby, umytí všech 

dveří v suterénu u společných prostor 
• vstupní prostory   - vytření vstupních podlahových ploch, výtahu, otření světel, umytí 

vchodových dveří, otření schránek na dopisy, vyklepání rohožky, úklid letáků z prostoru 
vymezenému pro odkládání letáků  

• venkovní prostory - zametení chodníku před domem  
                                                  - v zimním období pak odhrnutí sněhu z chodníku před domem.  
Pokud uživatel „velký úklid“ neprovede, je povinen zajistit úklid na vlastní náklady nebo bude 
vlastníkovi společenstvím účtována částka 500 Kč za jeden neprovedený úklid! 
 
 

Článek V 
Zařízení v domě a zajištění technického provozu 

 
1. K hlavním uzávěrům vody, topení a plynu musí být umožněn volný přístup, tyto uzávěry musí být 
viditelně označeny. 
 
2. S hlavními uzávěry vody, topení, plynu a elektrorozvodů je oprávněna manipulovat pouze oprávněná 
osoba, tj. člen výboru nebo pověřená firma zajišťující servisní činnost na tomto vybavení. Jiná osoba může 
s uzávěry manipulovat pouze v případě havárie nebo vážné závady, která ohrožuje bezpečnost nebo 
může způsobit škody. 
 
3. Oprávněná osoba, která manipuluje s hlavními uzávěry vody, topení a plynu, musí zajistit, aby jejich 
uzavření a opětovné otevření bylo vlastníkům bytů včas oznámeno.  
 
4. Z obecně platných předpisů a ze Stanov společenství vyplývá pro vlastníky bytů povinnost pečovat o 
řádný provoz a technický stav domu. K zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí: 
základní údržba domu, technické prohlídky, revize a zkoušky, běžné opravy, generální opravy, 
modernizace a rekonstrukce. V zájmu řádného provedení těchto prací je uživatel bytu povinen umožnit 
přístup ke společným částem domu (zejména vodovodní, elektrické a plynové instalaci, k topení a ke 
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kanalizačnímu svodu). Rovněž tak je povinností zpřístupnit tato zařízení, která jsou společným 
vlastnictvím a nejsou součástí jednotlivých bytů.  
 
5. Mezi nejzákladnější preventivní opatření k předcházení poruch patří: 
Uvnitř bytu: 

• nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů než připouští norma, 
• pravidelně, alespoň 1x měsíčně protáčet uzávěry radiátoru topení, ventilů teplé a studené vody, 

uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění,  
• průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny). 

 
Ve společných prostorech:  

• dodržovat pravidla požární ochrany,  
• kontrolovat v každém poschodí způsob větrání a po vyvětrání zavírat větrací otvory,  
• udržovat pořádek a čistotu. 
 

6. Předepsané technické, bezpečnostní i požární prohlídky, zkoušky a revize budou organizovány 
správcem domu, popř. výborem a budou hrazeny z fondu oprav Společenství.  
 
 

Článek VI 
Otevírání a uzavírání domu a jeho částí, užívání klíčů 

 
1. Dům se uzamyká v době od 21:00 do 5:00 hodin.  
 
2. Klíče od všech uzamykatelných společných prostor v domě, zejména od místností, kde jsou umístěny 
uzávěry vody, topení a plynu, jsou uloženy v kanceláři společenství a u pověřeného člena výboru - 
technika.  
 
3. Trvale se uzamykají dveře k prostorům sklepních kójí. Klíče od těchto dveří má každý vlastník 
příslušných bytových jednotek. Dále se trvale uzamykají spojovací dveře mezi vchody. Klíče od těchto 
dveří jsou uloženy v kanceláři společenství a u pověřeného člena výboru - technika.  
 
4. Všichni vlastníci a uživatelé bytů dbají, aby vstupní dveře byly neustále uzavřeny na západku. 
Zajišťování dveří v otevřené nebo polootevřené poloze je v době nepřítomnosti uživatele, který toto 
provedl, nepřípustné.  
 
5. Každý vlastník odpovídá za oprávněné používání klíčů od společných prostor, každou ztrátu klíčů nebo 
čipů je vlastník povinen neprodleně oznámit výboru. Případnou výměnu vadných nebo poškozených 
zámků mohou provádět pouze členové výboru. 
 
6. Bezkontaktní čipy ke vchodům lze používat jen při nezamčených dveřích (zavřeno pouze na západku). 
 
 

Článek VII 
Prádelny, sušárny, další společné prostory 

 
V topné sezóně musí být okna a dveře společných prostor uzavřeny.  
 
1. Prádelna a mandl - jsou v objektu v jednotlivých vchodech zrušeny, jejich prostory budou využity dle 
rozhodnutí výboru. 
  
2. Kočárkovna - je určena jako prostor pro uložení věcí nájemníků (kočárky, kola). Neslouží k ukládání 
odpadu. Využívání bude kontrolováno výborem SVJ. Klíče od těchto dveří má každý vlastník bytové 
jednotky.  
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3. Sušárna – je určena jako prostor k sušení prádla. Využití se určuje dohodou vlastníků nebo uživatelů 
bytu dle jednotlivých vchodů. Klíče od těchto dveří jsou uloženy u pověřeného člena výboru.  
 
4. Kancelář společenství - tato místnost je určena pro potřeby výboru SVJ. Touto místností je určen 
prostor v suterénu domu Sokolovská 1133/130 – označení 130.04.  
 
 

Článek VIII 
Chování a držení zvířat 

 
 Chov a držení zvířat je možné pouze při dodržení obecně platných předpisů a za předpokladu, že 

nebude docházet k obtěžování a omezování ostatních spoluvlastníků domu a k rušení domovního klidu. 
Každé zvíře podléhajícím obecním poplatkům musí být hlášeno na městském úřadu a opatřeno známkou, 
výbor si vyhrazuje právo tuto povinnost kontrolovat.  

Při venčení zvířat musí být jejich majitel vybaven pomůckami na sběr exkrementů a tyto na své 
náklady odstraňovat.  

Chov ostatních zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak 
nebezpečných) je vlastník povinen oznámit výboru SVJ.  
 
 

Článek IX 
Bezpečnost 

 
1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:  

a) každý uživatel bytu je povinen dodržovat pravidla bezpečné práce, zejména při manipulaci 
s elektrickými, plynovými a tepelnými spotřebiči a při odchodu z bytu nenechávat tyto 
spotřebiče v zapnutém stavu bez dozoru,  

b) každý uživatel bytu je povinen vědět, že telefonní číslo 112 platí pro veškerá tísňová volání 
(hasiči, lékařská služba, policie),  

c) každý uživatel bytu je povinen se řídit a dodržovat návody k obsluze k jednotlivým výrobkům, 
pokud tyto nemají návod k obsluze (z důvodu jejich stáří apod.) jsou povinni se řídit návodem 
k obsluze k obdobnému výrobku (např. elektrické spotřebiče a zařízení),  

d) za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o 
základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí, 

e) dodržovat při užívání výtahu „Návod k obsluze výtahu“, 
f) dodržovat předpisy o požární ochraně, 
g) při respektování zákonných předpisů je možné monitorovat společné prostory domu 

kamerovým systémem se záznamem. 
 

2. Hlavní i stoupačkové uzávěry teplé a studené vody, topení, plynu, domovní elektrické rozvodny (pro 
osvětlení domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito 
zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám. 
 
3. Vstup na střechu domu a manipulace s veškerými technickými rozvody podlaží je dovoleno pouze 
oprávněným osobám.  
 
4. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.  
 
5. V případě vzniku požáru je nutno okamžitě upozornit ostatní obyvatele domu a neprodleně přivolat 
hasiče, popřípadě se pokusit o likvidaci požáru dostupnými prostředky. 
 
6. Chodníky před domem jsou určeny k pěšímu provozu. Zatravněné plochy na obou stranách mají 
okrasný účel. Je zakázáno znečišťování těchto prostor různými druhy odpadků. Stání motorových vozidel 
před vstupními dveřmi nebo na přístupové cestě je dovoleno jen na nezbytně nutnou dobu (např. k 
vyložení nebo naložení zařízení bytu, stavebního materiálu apod.).  
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7. Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu obtížného hmyzu v celém objektu a jeho 
rozšiřování. Výskyt hmyzu nebo škůdců je povinen neprodleně oznámit výboru SVJ k zajištění 
příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé bytů, kterých se případný desinfekční nebo 
desinsekční zásah týká povinni na výzvu umožnit přístup do svého bytu nebo sklepní kóje. Nebude-li toto 
ze strany vlastníka bytu akceptováno a bude-li nutný opakovaný zásah, půjdou náklady na marný zásah k 
jeho tíži.  
 
8. Ve všech společných prostorách platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 

 
 

Článek X. 
Domovní klid 

 
1. Vlastníci, uživatelé a osoby, které v domě bydlí nebo jej navštěvují, jsou povinni se trvale chovat tak, 
aby neobtěžovali hlukem a jiným konáním své sousedy.  
 
2. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu bylo zabráněno jakémukoliv hluku.  

Noční klid je stanoven: od 22:00 do 6:00 hodin, přičemž v pátek a sobotu začíná až ve 23:00 hodin 
a v sobotu a neděli končí v 8:00 hodin.  

V této době není dovoleno vykonávat jakoukoliv činnost, která působí hluk či jinak ruší dobré 
sousedské soužití, např. hlučně se bavit, zpívat, tančit, hrát na hudební nástroje, používat hlučně 
audiovizuální techniku, bouchat dveřmi, stěhovat nábytek nebo používat hlučné spotřebiče apod.  
 
3. Je stanovena i doba tzv. pracovního klidu, kdy by se neměly provádět hlučné stavební práce (bourání, 
vrtání, broušení apod.) a to v době od 20:00 do 08:00 hodin.  
 
4. Ustanovení bodu 1. - 2. se nevztahují na dny státních svátků a významných dnů zejména oslavy nového 
roku, kdy je nutné chováním dodržet dobré mravy.  
 
 

Článek XI 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento domovní řád bude trvale vyvěšen v domě na místě přístupném všem obyvatelům domu, na 
webové prezentaci společenství vlastníků (www.sokolovska130.cz). Tento domovní řád obdrží každý 
člen SVJ.  
 
2. Tento domovní řád byl schválen shromážděním Společenství vlastníků jednotek pro dům Sokolovská 
124, 126, 128 a 130 v Plzni a je platný dnem schválení shromážděním vlastníků, tj. 13. března 2013.  
 
3. Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění 
nebo úpravám má právo podávat každý z vlastníků bytu. Schvalování doporučených změn se provádí buď 
na schůzi Společenství vlastníků anebo „per rollam“ v jednotlivých domech.   
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