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DOMOVNÍ ŘÁD 
aneb 

dvacatero slušného souseda 
 

Slušný soused:  
 

1. Nekouří ve společných prostorách domu a nevyhazuje nedopalky z oken a lodžií.  

2. Neruší ostatní sousedy nadměrným hlukem anebo nevhodným chováním. 

3. Nepoškozuje společné části domu a jejich vybavení.  

4. Neznečišťuje společné části domu, neodkládá zde žádné předměty, které by 
bránily průchodu. 

5. Uklidí po sobě nebo po svém zvířeti případné znečištění společných prostor 
domu.  

6. Nahlásí výboru SVJ stavební úpravy v bytě nejpozději 10 kalendářních dní před 
jejich započetím.  

7. Po dokončení stavebních prací v bytě uklidí případné znečištění ve společných 
prostorách domu.  

8. Neprovádí stavební a jiné hlučné práce v bytě v neděli, o státních svátcích a 
v ostatních dnech v době od 18 do 08 hodin. 

9. Nezasahuje do společných částí domu bez vědomí a souhlasu výboru SVJ.  

10. Neumisťuje žádné předměty na společné části domu bez vědomí a souhlasu 
výboru SVJ.  

11. Dodržuje noční klid od 22 do 06 hodin.  

12. Zkontroluje, zda se za ním po průchodu zavřely vstupní dveře do domu.  

13. Nevstupuje na střechu domu.  

14. Nahlásí případné zjištěné závady technikovi SVJ.  

15. Nahlásí výboru SVJ ztrátu elektronického čipu.  

16. Nahlásí změny podstatné pro výpočet poplatků z užívání bytu, především počty 
osob, a dále změny ve vlastnictví bytu.  

17. Třídí odpad a udržuje pořádek okolo kontejnerů.  

18. Neskladuje ve sklepních kójích předměty, které by mohly způsobit požár, nebo 
by byly zdrojem množení nežádoucích organismů.  

19. Nekrmí ptactvo v okolí domu.  

20. Dodržuje platné právní předpisy upravující problematiku bytového 
spoluvlastnictví a jiné s tímto související.  

 
Ustanovení tohoto Domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají 
bytové jednotky, nebytové prostory, společné prostory a zařízení, tj. pro vlastníky 
bytů, členy jejich domácností a jejich nájemníky, nájemce nebytových prostor, 
přiměřeně pak pro všechny další osoby pohybující se v prostorách SVJ 
Zelenohorská.  


