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Čl. 1  

Základní ustanovení  
 

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytových jednotek, nebytových prostor, 

společných částí domu a jeho zařízení a pozemku ve vlastnictví společenství vlastníků. 

Domovní řád je závazný pro všechny uživatele jednotek v domě a pro další osoby vstupující do 

domu a na přilehlý pozemek. 
 
 

Čl. 2 

Základní pojmy 
 
 

1) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního 

úřadu určeny k bydlení. 

2) Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou 

rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k 

podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliéry). Nebytovými 

prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu. 

3) Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti i prostory určené k tomu, aby byly s bytem 

používány (např. sklepní box, apod.). 

4) Společnými částmi domu jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají 

sloužit uživatelům jednotek společně. Mezi ně náležejí kromě výslovně uvedených 

v Prohlášení vlastníka také společné prostory, zejména vchody, schodiště, chodby, 

sušárny, prádelny, mandlovny, místnosti pro uložení kočárků a jízdních kol, kotelny, 

lodžie, terasy a balkóny přístupné ze společných prostor, výtahy, sklepy a další prostory 

určené pro společné užívání. Dále se za společné části domu považuje i příslušenství 

domu (např. oplocení, přístupové chodníky, přístřešky na popelnice, sušáky na prádlo, 

klepače na koberce) a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství. 

5) Uživatelem jednotky se rozumí vlastník jednotky, nájemce, podnájemce, členové jejich 

domácností a všechny osoby, jimž vlastník či nájemce jednotky umožní vstup do 

jednotky a do budovy.  

 

 
Čl. 3 

 Práva a povinnosti vyplývající z užívání jednotky 

 
 

1) Uživatel jednotky a osoby s ním společně bydlící jsou povinni dodržovat klid, pořádek 

a čistotu ve společných částech domu, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy 

a veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních 

uživatelů.  

2) Uživatel jednotky je při výkonu svých práv povinen dbát, aby v domě bylo vytvořeno 

prostředí, které zajišťuje všem ostatním uživatelům jednotek výkon jejich práv. Výkon 
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práv a povinností vyplývajících z užívání bytu nesmí bez právního důvodu zasahovat 

do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

3) Uživatel jednotky je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně požívat 

plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním jednotky. Dále je povinen po 

předchozím oznámení umožnit přístup do jednotky či sklepu za účelem zjištění 

technického stavu jednotky, provedení odečtu, kontroly, případně výměny měřidel 

tepla, teplé a studené vody, plynu a provedení příslušných povinných revizí. 

4) V případě havarijních situací je uživatel jednotky povinen sdělit na vyzvání telefonní 

číslo a kontaktní, případně e-mailovou adresu osoby, která umožní bez zbytečného 

prodlení vstup do jednotky. Tyto informace je povinen udržovat v aktuálním stavu. 

5) V případě svojí nepřítomnosti v jednotce, která má být delší než dva měsíce, je uživatel 

jednotky povinen oznámit pověřené osobě nebo správci domu adresu a telefon osoby, 

která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do jednotky, bude-li toho 

nezbytně zapotřebí. 

6) Uživatel jednotky je povinen pečovat o to, aby na společných částech a zařízení domu 

nevznikla škoda. Uživatel jednotky odpovídá za škody způsobené osobami, kterým 

umožnil do pronajatých prostor přístup. 

 
 

Čl. 4  

Zajištění čistoty a pořádku v domě  
 

1) Uživatel jednotky a osoby s ním společně bydlící jsou povinni provádět pravidelné 

úklidové práce ve všech částech domu dle rozhodnutí domovní schůze (zametání a mytí 

schodů, chodeb, udržování čistoty sklepů, čištění schodišťových oken, zábradlí, 

osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a v zimním období odklízení sněhu z 

chodníků přilehlých k domu a jejich posyp atd.), pokud tyto práce nebudou zajištěny 

jiným způsobem. Pokud je úklid zabezpečen třetí osobou za úplatu, uživatel bytu se 

podílí poměrným způsobem dle počtu obyvatel v bytě na její úhradě. 

2) Vyklepávat koberce, rohožky a ostatní věci je možné pouze na místě k tomu určeném.  

3) Uživatel jednotky je povinen dbát na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v jeho 

jednotce a rozšiřování hmyzu v domě. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit 

správci domu k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé 

jednotek, kterých se případný dezinfekční nebo dezinsekční zásah týká, povinni na 

výzvu umožnit přístup do jednotky. Bude-li z důvodu nezpřístupnění některé jednotky 

nutný opakovaný zásah, budou náklady vynaložené na marný zásah naúčtovány tomuto 

vlastníkovi jednotky.  

4) Uživatel jednotky je povinen chránit byt a dům před znečištěním, především 

chemikáliemi, ropnými produkty, radioaktivními látkami, domovním odpadem či 

jinými látkami, které snižují hodnotu bytů, resp. domu nebo jej jinak poškozují. V 

případě, že nad obvyklou míru znečistí společné prostory nebo přiléhající venkovní 

plochy je povinen bezodkladně na vlastní náklady zajistit jejich vyčištění a to tak, aby 

zde nemohlo dojít k úrazu zejména ostatních obyvatel domu, nebo chodců. 

5) Uživatel jednotky není oprávněn přechovávat v bytě, ve společných částech domu, a ani 

v okolí domu jakékoli nebezpečné předměty, zejména výbušniny, prudce jedovaté látky, 
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či jiné věci, jež by mohly ohrozit nebo poškodit zdraví a majetek jiných osob. 

6) Je zakázáno krmení volně žijících zvířat (toulavé kočky a psy) a především holubů, a to 

jak na parapetech oken, pavlačích a ve společných částech domu, tak i v okolí domu. 

 
 

 
Čl. 5  

Pravidla pro držení domácích zvířat  
 

1) V případě chovu domácích zvířat je uživatel jednotky povinen dbát, aby nedocházelo k 

obtěžování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a 

společných prostor domu, dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. 

Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, nepřechovávat 

zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a pozemku, dbát, aby jím držená zvířata 

neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned vlastním nákladem 

odstranit.  

2) Uživatel jednotky nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v jednotce jím 

užívané držena. Případné škody způsobené na společných částech, zařízení nebo 

vybavení domu je povinen nahradit.  

3) Uživatel jednotky je povinen zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu nevhodných, 

případně chovu nebezpečných druhů. V domě je zakázáno držení živočichů, kteří 

mohou ohrozit zdraví nebo život ostatních osob v domě (živočichů jedovatých nebo 

jinak nebezpečných).  
 

 
 

Čl. 6 
                             Pravidla pro užívání společných částí a zařízení domu  
 

1) Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, 

aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě.  

2) Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu nebo jednotky 

(botníky, skříně, obaly, kola apod.) ve společných částech a společných prostorách není 

dovoleno. Jízdní kola a dětské kočárky je povoleno umísťovat pouze v prostorách k 

tomu vyhrazených.  

3) Je zakázáno vytváření přepážek ve společných částech domu.  

4) Uživatel jednotky je povinen zejména: - umožnit volný přístup k uzávěrům hydrantů, 

plynu, vody, měřičům, komínovým dvířkům atd.;  

 zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé, hořlavé či jinak 

nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně v prostorách s nebezpečím vzniku 

požáru;  

 zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a 

hlodavců, požárního ohrožení, zápachu, plísně, apod.;  

 dbát, aby se hasicí zařízení v domě vždy nacházelo v provozuschopném stavu (a 

na případné závady neprodleně upozornit správce domu).  
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5) Odpadky (komunální směsný odpad) se vysypávají do nádob k tomu určených a tak, 

aby byla zachována co největší čistota okolí. Nádoby musí být umístěny na místě 

přístupném obyvatelům domu, kde nezpůsobují hygienické nebo estetické závady a 

odkud je lze bez potíží vynášet ke sběrným vozům. Tříděný odpadu (papír, sklo, plasty) 

je možno odkládat na místo k tomu určené, nacházející se v blízkosti domu.  

6) Větrání bytů do vnitřních společných prostor domu není povoleno.  

7) Kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve společných prostorách domu, před 

vchodem do domu, výtahové kabině a v prostoru na střeše je přísně zakázáno. 

8) Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny (pro výtah a pro osvětlení 

domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. 

9) Vstup na střechu domu a do strojovny výtahu je dovolen pouze oprávněným osobám. 

10) Ke komínovým dvířkům, požárním hydrantům, hlavním uzávěrům, kanalizačním 

čistícím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, 

musí být vždy zajištěn volný přístup. Klíče od vyhrazených společných prostor v domě 

a od místností, kde jsou domovní uzávěry vody a plynu, jsou uloženy na místě k tomu 

určeném a manipulace s nimi se řídí odsouhlaseným způsobem. 

11) V případě pohybu osob ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je 

povinnost zajistit, aby bylo při odchodu v těchto prostorách zhasnuto, je povinnost dbát 

na uzavírání oken ve sklepě, pokud venkovní teplota dosáhne bodu mrazu.  
  
 

Čl. 7  

Vyvěšování a vykládání věcí 
 

1) Uživatel jednotky je povinen zdržet se umisťování reklam a vývěsek na informační 

tabuli sloužící pro podávání informací správcem domu. 

2) Nájemci bytu nesmí bez písemného souhlasu památkářů či společenství umísťovat na 

vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár 

jakékoliv zařízení a předměty. Dům je registrován jako památkový soubor. 

3) Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je 

třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi. 

4) Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je 

třeba předchozího souhlasu. Stavební řád může nařídit přeložení nebo úpravu antén, 

které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnosti okolí anebo ruší jeho vzhled. 
 
 

Čl. 8 

 Místnosti vyhrazené pro kočárky a kola a provozní místnosti 
 

1) Odkládání kol a kočárků ve vyhrazeném prostoru je na vlastní nebezpečí. 

2) Společenství vlastníků neodpovídá za věci vnesené uživatelem jednotky do společných 

prostor pro kočárky a kola ani za újmy na tomto majetku. Společenství vlastníků 

neodpovídá za ztráty nebo škody na majetku vneseného do společných prostor domu, 

pokud ztrátu nebo vznik škody nezavinilo. 
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3) Společné místnosti na kočárky a kola slouží na ukládání kočárků a kol.  

4) Způsob používání provozních místností stanoví výbor. Tyto společné prostory slouží 

pouze dočasně pro odkládání nepotřebných a vyklizených věcí.  

5) U společných prostor bez měření spotřeby vody a elektřiny je nájemce povinen 

bezodkladně po ukončení využití uhradit paušální poplatky pověřené osobě v domě. 

6) U společných prostor s měřenou spotřebou vody a elektřiny je nájemce povinen ihned 

po ukončení využití provést zápis spotřeby do evidence a tento bezodkladně vrátit 

pověřené osobě v domě. Vyúčtování bude provedeno ke konci účetního období. 
 

 
Čl. 9  

Klid v domě 
 

1) Každý uživatel jednotky a osoby s ním užívající jednotku jsou povinni užívat jednotku 

v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních osob v domě.  

2) V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. jsou všichni uživatelé jednotek povinni dodržovat v 

domě noční klid. Není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně 

komunikovat, používat vysavače a jiná hlučná zařízení, přístroje a domácí 

elektrospotřebiče (kuchyňské roboty, vrtačky, pračky, ždímačky, myčky, vířivky atd.) 

a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk. V této době je žádoucí používat televizní, 

rozhlasové nebo jiné audio přístroje tak, aby jejich zvuk nepronikal do okolních 

jednotek. 

3) Hlučné práce např. při rekonstrukci jednotky mohou být prováděny pouze v době od 

8.00 hod. do 18.00 hod., přičemž vlastník jednotky je povinen zajistit, aby se všechny 

hlučné práce soustředily do krátkého časového období. Uživatel jednotky, který plánuje 

provádět ve své jednotce stavební práce trvající déle než jednu hodinu za jeden den nebo 

méně než jednu hodinu za jeden den, ale po více než sedm po sobě jdoucích dnů, je 

povinen informovat písemně o svém záměru ostatní uživatele jednotek v domě 

(vyvěšením informace na nástěnku v domě). V této informaci uvede předpokládaný 

časový rozsah hlučných prací a telefonní číslo kontaktní osoby odpovědné za 

dodržování ustanovení tohoto domovního řádu při provádění prací.  

4) V případě chovu domácích zvířat je uživatel jednotky povinen dbát, aby nedocházelo k 

obtěžování zejména hlukem. 
 

Čl. 10  

Pozemek kolem domu  

 

1) Statutární město Brno vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 21/2011, kterou se stanovují 

podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. 

2) V naší městské části je určena středa od 14.00 do 18.00 hod. a sobota od 9.00 do 16.00 

hod. 

3) V extrémně suchém a požárně nebezpečném období a v době inverzí je jakékoliv 

spalování zakázáno. 
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Pokud rostlinné materiály (zvláště listí) spálíme, energie, která je v nich obsažena, nám 

k ničemu neposlouží (jen ohřeje vzduch). Na přírodní zahradě je lepší rostlinné 

materiály využít do kompostu, díky němuž získáme kvalitní hnojivo do záhonů. Pokud 

máme možnost, větve štěpkujeme a přidáváme do kompostu také. Listí je možné 

ponechávat i pod stromy (případně ho shrabat ke kmeni), kde se z něho uvolňují živiny 

a vrací se zpět do půdy. 

Pravidla pro spalování odpadů na zahradě (obecně) 

 Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18-ti let. 

 Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru. 

 Velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na 

místě přítomen dozor. 

 Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa, mělo by se zakládat 

nejlépe na hliněném podkladu. 

 Vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte - kbelík s vodou, lopatu a 

písek, apod. 

 Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín). 

 Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze 

nebo silný vítr. 

 Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů - 

domů s ploty, aut, apod. 

 V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba 

provádějící pálení povinna okamžitě nahlásit tento požár na místě příslušnému 

operačnímu středisku hasičského záchranného sboru v kraji. 

 
 

Čl. 11  

Závěrečná ustanovení  
 

1) Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných obecně závazných 

předpisů zejména NOZ. 

2) Domovní řád byl schválen na schůzi společenství vlastníků dne XX. 11. 2015.  

 
 

 
…………………………….. 
 
 

V Brně.dne……… 


