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Příloha č. 3 Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení 

  

DOMOVNÍ ŘÁD 
bytového domu 

na ul. Zahradní 1275/10, 664 34Kuřim 
 

Město Kuřim, jako vlastník objektu na ulici Zahradní 1275/10, stanovuje následující 
pravidla provozu a užívání bytového domu. Správcem domu je Centrum sociálních 
služeb Kuřim, IČ 49457276. 

Úvodní ustanovení 

Tento domovní řád stanoví základní pravidla užívání, zásady chování a vzájemného soužití 
nájemníků v zájmu zabezpečení domovního pořádku a klidného a nerušeného života všech 
jeho obyvatel. 
 

Provozní doba vrátnice 

1. Noční dozor v objektu je zřízen z důvodu protipožární ochrany. Noční dozor nezajišťuje 
sociální službu – pečovatelskou službu. 

2. Provozní doba vrátnice je:  pondělí – pátek  15:30 – 06:00 hodin 
                  sobota – neděle   07:00 – 07:00 hodin 
 

Povinnosti nájemce bytu 

1. Nájemce a její návštěvy jsou povinni chovat se tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce 
nadměrným hlukem, zápachem apod. nebo nerušili občanské soužití jiným způsobem. 

2. Nájemce a jejich návštěvy jsou povinni dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti, ochrany 
zdraví a požární ochrany. Při mimořádných událostech jsou povinni řídit se pokyny 
příslušných pracovníků. 

3. Nájemci je zakázáno používat v bytech lihové, benzinové a propanbutanové vařiče, topidla. 
Pračky v bytech zvláštního určení se nedoporučují. Elektrická topidla se smí používat 
pouze se svolením správce.  

4. Nájemci je zakázáno provádět jakékoli opravy nebo úpravy elektrických spotřebičů nebo 
elektrické instalace v nájemním bytě. Zjištěné závady na spotřebičích nebo instalaci jsou 
povinni neprodleně ohlásit správci domu. 

5. Nájemci je zakázáno provádět v bytech stavební nebo dispoziční úpravy. Potřebu úpravy 
sdělí správci, který rozhodne, zda a jakým způsobem může být úprava provedena. 

6. Nájemce může čip od vstupních dveří domu svěřit pouze rodinnému příslušníkovi. Výjimku 
může povolit pouze správce domu v případě poskytování péče nemocnému nebo hůře 
mobilnímu nájemci. 

7. Nájemci se doporučuje neponechávat klíč uvnitř v zámku bytu pro případ potřeby zásahu 
při ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti. 

8. Nájemci není dovoleno připevňovat jakékoliv konstrukce na balkony (sušáky, antény 
apod.). 

10. Nájemci jsou povinni na svých balkonech odklízet sníh. 
11. Nájemce je povinen třídit odpad – plasty a plastové láhve ukládat do příslušného 

kontejneru, propagační materiály, noviny atd. ukládat do určené nádoby. 
12. Nájemci je zakázáno chovat domácí zvířata (psy a kočky) z důvodu zachování čistoty, 

hygieny a klidu v objektu. Výjimku může udělit správce. 
13. Nájemci je zakázáno větrat nájemní byt do společných prostor - chodby. 
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14. Obyvatelé domu jsou povinni dodržovat zásady osobní hygieny a čistoty v bytě, případné 
porušování hygienické normy bude řešeno výkonem pečovatelské služby.  

Společné prostory nájemního domu 

1. Společnými prostorami se rozumí chodby, schodiště, prádelny obyvatel, společenské 
místnosti pro nájemníky bytů zvláštního určení a park. 

2. Společným zařízením nájemního domu se rozumí veškeré vybavení a předměty umístěné 
ve společných prostorách a je vlastnictvím správce nebo vlastníka domu. Přemisťování 
tohoto vybavení je zakázáno. 

3. Umístění jakýchkoli předmětů (mimo květin), které nepatří k vybavení domu, ve společných 
prostorách není dovoleno. Výjimku může udělit pouze správce domu. 

4. Mimo chodeb a jídelny mohou společné prostory užívat pouze nájemníci domu. 
5. Úklid a údržbu společných prostor zajišťuje správce domu. 
6. Nájemce je povinen udržovat ve společných prostorách pořádek a čistotu, šetřit  

a chránit jejich vybavení. 
7. Nájemce nesmí ve společných prostorách odkládat osobní věci. 
8. Nájemci musí dle požárních předpisů ponechat minimálně jedno okno na společné chodbě 

volné. 
8. Vývěsky, nápisy a jiné informační materiály mohou být umístěny ve společných prostorách 

pouze se souhlasem správce. 
9. Větrání chodeb obyvateli domu je povoleno pouze okénkem v rohu na konci chodby. 

Větrání hal v krčku objektu je obyvatelům povoleno pouze malými okénky z důvodu 
bezpečnosti. 

10. Nájemci je zakázána manipulace v rozvaděčích, hlavních uzávěrech, hydrantech, vstupních 
dveřích a jiných zařízeních. 

11. Ve všech společných prostorách domu je přísný zákaz kouření a zdržování se osob pod 
vlivem alkoholu. 

Doba nočního klidu 

1. Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 hodin do 06:00 hodin, a to každodenně. 
2. V době nočního klidu jsou obyvatelé nájemníci i jejich návštěvy povinni zdržet se všeho, 

čím by mohli narušovat odpočinek ostatních obyvatel. 

Ostatní 

1. Nájemce a její návštěvy nesmí odkládat jízdní kola a jiné předměty ve vstupní a na 
společných chodbách nájemního domu. 

2. Návštěva, která do nájemního vstoupí s domácím zvířetem je povinna udržovat klid 
v domě a pořádek. V případě znečištění společných prostor zvířetem, zajistí okamžitý 
úklid. V případě vzniklých potíží, správce má právo návštěvu se zvířetem vykázat  
a další návštěvy zakázat. 

 
Závěrečná ustanovení 

1. Domovní řád je vyvěšen ve vstupní hale domu. 
2. Domovní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2020. 
3. Domovní řád byl schválen usnesením Rady města Kuřimi č. 307/2020 dne 22.7.2020. 
 
 
 
PhDr. Miloslava Bártová 
správce objektu 


