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Informace pro člena Společenství vlastníků Modřice 574

Bankovní účet Společenství vlastníků Modřice 574 (SV) u FIO banky:  2900570227 / 2010
Webové stránky SV: www.modrice574.cz    

Emailová adresa: sprava@modrice574.cz
Pro přístup k dokumentům určeným výhradně pro členy BD a SV Modřice 574 na webu je nutná registrace (viz níže). Součet registrovaných 
adres musí odpovídat součtu všech členů, tzn.každý člen se může registrovat pouze jednou e-mail adresou.

V zájmu předcházení násilného otevření bytu z důvodu havárie apod., se doporučuje:
 předat výboru, popř. správci svoje kontakty pro případ potřeby komunikace.
 oznámit SV místo pobytu anebo adresu a telefon osoby, která byt zpřístupní při dlouhodobé nepřítomnosti.
 předat výboru náhradní klíče od bytu. Klíče budou zapečetěny v obálce s razítkem SV a podpisem vlastníka bytu.

Užívání kočárkáren, sušáren a kolárny
 užívat jen k účelům odpovídajícím jejich povaze tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů. 
 umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících do těchto vyhrazených prostor není dovoleno.
 je zakázáno v těchto prostorách umisťovat jednostopá motorová vozidla, přepravovat je po schodišti, zvyšovat riziko požáru.

Vyvěšování a vykládání věcí
 bez písemného souhlasu SV nelze umisťovat na vnější konstrukce jakákoliv zařízení a předměty (balkony,okna, fasádu).
 květináče v oknech, na balkonech musí být zabezpečeny proti pádu. Zalévejte tak, aby voda nestékala po zdi.
 K instalaci venkovních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu SV. Stavební úřad může nařídit přeložení 

nebo úpravu antén ohrožujících stavební stav nemovitosti,bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.

Práva člena společenství
 účastnit se veškeré činnosti SV
 účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování; na jednání shromáždění se může nechat zastupovat 

jinou fyzickou osobou (FO) na základě písemné plné moci, kde uvede rozsah zástupčího oprávnění.
 volit a být volen do orgánů společenství,
 předkládat orgánům SV návrhy a podněty ke zlepšení a k odstranění nedostatků v činnosti SV.
 obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků, 
 nahlížet do písemných podkladů pro jednání, do zápisu ze schůze, smluv a podkladů, z kterých se počítá výše jeho podílu na 

nákladech spojených se správou a  služeb spojených s užíváním bytu (pořízení kopie - na vlastní náklad)

Povinnosti člena společenství
 seznámit se s obsahem níže uvedených písemných dokumentů SV a dodržovat podmínky a ujednání v nich sepsaná:

1. Stanovy Společenství vlastníků Modřice 574
2. Domovní řád
3. Pravidla požární bezpečnosti
4. Pravidla pro opravy a rekonstrukce
5. Pravidla pro rozúčtování vodného a stočného

 hradit stanovené zálohy na správu domu a pozemku, za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
 řídit se při užívání společných částí a zařízení domu, pozemku předpisy a pokyny výrobce nebo správce technického zařízení,
 zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů; úpravy bytu provádět tak, aby neohrožoval práva ostatních vlastníků 

bytů a v případech, kde to stanoví zákon, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků bytů nebo na základě smlouvy o 
výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,

 odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných bytech nebo na spol.částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním 
jednotku užívají,

 umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií v bytě a odečet naměřených hodnot,
 umožnit po předchozím vyzvání přístup do bytu, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních bytů nebo 

domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor alespoň 3 dny předem,
 oznámit a doložit bez odkladu výboru nebo předsedovi SV nabytí vlastnictví bytu spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu

členů společenství pro potřeby správy domu. Nesplní-li tuto povinnost, je SV oprávněno opatřit si doložení vlastnictví takového 
člena na jeho náklady a vyměřit sankci (viz níže). 

 oznamovat SV všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků 
své domácnosti, i pokud přenechal vlastník byt k užívání jiné osobě (oznámí jméno a adresu této osoby do 30 dnů ode dne změny). 
Nesplní-li tuto povinnost, je společenství oprávněno vyměřit sankci (viz níže). 

 předat výboru nebo předsedovi SV ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby.
 udržovat byt na vlastní náklady v dobrém technického stavu tak, aby nedocházelo ke škodám na ostatních prostorech v domě,
 neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a na další 

skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, 
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včetně činnosti směřující k předcházení škod.
 škody, které v domě nebo na domě a pozemku způsobí svým zaviněním vlastník bytu, nebo osoby byt užívající, a které neodstranil 

na svůj náklad, je povinen uhradit do 90 dnů od jejich skutečného vyčíslení.
 udržovat v domě pořádek a čistotu. Dělat úklidové práce podle rozpisu služeb a v rozsahu uvedeném na vývěsné tabuli (webu).
 uzavírat domovní dveře a po 22.00 hod. tyto domovní dveře uzamykat.
 od 22.00 do 6.00 hod. jsou všichni uživatelé bytů povinni dodržovat noční klid.
 provádět pracovní činnosti spojené s úpravou, nebo rekonstrukcí bytu (vrtání, sekání atd.) pouze v době: Po - Pá 7.00 -12.00 hod., 

13.00 – 19.00 hod., So: 8.00 – 12.00 hod., Neděle a svátky – nelze konat tyto práce.

Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby
Předepsaná záloha obsahuje: 
a) krátkodobou zálohu na úhradu nákladů za služby spojené s užíváním bytů:

 vodné a stočné, elektrická energie za osvětlení společných prostor a provoz společných zařízení, pojištění domu
Zálohové platby na náklady za služby spojené s užíváním jednotky se každoročně vyúčtovávají jednotlivým vlastníkům dle skutečné 
výše nákladů a záloh za jednotlivé služby vždy za kalendářní rok nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí hospodářského roku. 

b) zálohový příspěvek na dlouhodobou zálohu na úhradu nákladů na správu a údržbu domu a pozemku 
 Fond oprav – dlouhodobá záloha na náklady spojené s údržbou, opravami a revizemi společných částí domu a jejich zařízení, 

včetně pozemku. Výpočet dle výše spoluvlastnických podílů na společných částech domu; 
 Fond měřidel – dlouhodobou zálohu, ze kterého se hradí náklady spojené s metrologickým ověřováním podružných vodoměrů 

studené vody v jednotce. Dle počtu jednotlivých měřidel v jednotce a předpokládaných nákladech na ověření v zákonných 
termínech.

 Fond společenství - na činnost (administrativa, poštovné, poplatky z vedení účtu, SIPO, odměna notáři, web, provoz kanceláře SV, 
apod.). Výše je za každou bytovou jednotku je shodná.

Záloha je splatná (tzn.musí být připsaná na účet SV) do 5. dne daného měsíce.

Opožděné platby, nedoplatky:
 přesahuje-li 5 dnů ode dne splatnosti, je dlužník povinen k dlužné částce uhradit poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí 

za každý den prodlení 1 promile (0,1%) dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. 
 úrok z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž 

došlo k prodlení, zvýšené o 8%.
 náklady na vymáhání dluhu, popřípadě i škody vzniklé společenství hradí dlužník.
 nesplnění oznamovací povinnosti ve stanovené lhůtě – hradí člen pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.
 z důvodu finanční tísně dlužníka na základě dlouhodobé nemoci nebo ztráty zaměstnání může dlužník podat žádost na prominutí 

sankcí a to poté, co je dlužná částka uhrazena na účet SV.

Termíny k rozúčtování nákladů a služeb spojené s užíváním bytů:
 kalendářní rok 1.1. - 31.12.  
 člen bude s vyúčtováním písemně seznámen, nejpozději do 31.3. 
 reklamační období:         21 dní od předání vyúčtování vlastníkovi, nejpozději do 21.4., 

        30 dní pro vyřízení reklamace - vždy nejpozději do 20.5 .,
 splatnost rozúčtování nejpozději do 30.6., v případě uplatnění reklamace nejpozději do 31.7. 

Členství v SV vzniká dnem nabytí vlastnictví k bytu.
Výbor  - výkonný orgán společenství se skládá ze 3 členů: předseda, místopředseda, člen (zástupce BD Modřice 574)
Shromáždění  - nejvyšší orgán společenství se koná minimálně jednou ročně. Případně se koná do 30dnů od doručení žádosti členů 
společenství, jejichž počet hlasů činí alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů.
Členství ve společenství zaniká převodem nebo přechodem vlastnictví bytu, nebo úmrtím člena (fyzické osoby)

Svým podpisem stvrzuji, že: 
 jsem se seznámil/a a souhlasím s výše uvedenými informacemi
 jsem převzal/a tyto písemné dokumenty: stanovy Společenství vlastníků Modřice 574, domovní řád, pravidla požární 

bezpečnosti, pravidla pro opravy a rekonstrukce, pravidla pro rozúčtování vodného a stočného
 pro přístup dokumentům SV  na webových stránkách www.modrice574.cz  budu využívat e-mail adresu ....................................

Beru na vědomí, že dokumenty přístupné na základě registrace, jsou určeny výhradně pro vlastníky a nájemníky bytů 
v domě 574.

                
Číslo bytu (dle KN):.............    .............................................................       ….............................................................................

          číslo občanského průkazu           podpis vlastníka bytu / člena BD Modřice 574

http://www.modrice574.cz/
http://www.modrice574.cz/

