
Stanovy Společenství vlastníků Modřice 574

Pravidla pro stavební změny, úpravy a udržovací práce bytů

I. Stavební úpravy

Plánovanou rekonstrukci bytu, případně jiné stavební úpravy, je nutné vždy písemně ohlásit výboru společenství vlastníků
nejpozději 14 dnů před započetím plánovaných stavebních prací. 

Stavební úpravy, které mají za následek nadměrný hluk či rázy, doporučujeme provádět v pracovních dnech + sobota od 8,00 hod do
18,00 hod a v neděli pouze po dohodě s vlastníky/uživateli bytů s ohledem na domovní řád.  Všechny případné bourací práce vyžadujeme
provádět ručně bez větších otřesů a vibrací. 

Při všech stavebních pracích je tvořen odpad, který nepatří do nádob na Sběrný komunální odpad či uložení ke stanovišti SKO. Tento
odpad likviduje stavebník na své náklady. Případnou ekologickou likvidaci pak stavebník dokládá na základě potvrzení autorizované osoby, která
prováděla na jejich stavbě odborný dozor. 

Při rekonstrukci podlah požadujeme, aby tyto byly provedeny v souladu s požadavky na zvukovou izolaci stropů v budovách dle ČSN
730532/2000 (útlum 52 – 58dB). Nejčastěji  používaný separační podklad zvaný Miralon nemá pod plovoucí podlahou vlastnosti  požadované
uvedenou akustickou normou.  Doporučujeme použít kročejově neprůzvučné materiály; např. typu ORSIL T-P,ORSIL TDPT, RIGIFLOOR 4000,
BOTACT, apod., případně konzultaci s projektanty.

Za škody způsobené při  stavebních pracích na společném majetku společných částech domu nebo jiných bytech je zodpovědný
stavebník v plném rozsahu, včetně úklidu společných prostor.

II.  Písemná žádost či oznámení podaná na výbor společenství vlastníků na vydání souhlasu s provedením zamýšlených stavebních
úprav musí obsahovat:   

1. Popis zamýšlených úprav a změn s uvedením, zda dochází ke změně dispozice bytu, nebo jiné upravované prostory, zásahu do nosných
konstrukcí stavby, zda se nemění vzhled stavby ani způsob užívání, zda požadované úpravy nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. 

2. Výkresovou část, ze které musí být patrný stávající stav a stav navrhovaný.
3. V případech, kdy dochází k zásahu do nosných konstrukcí nebo když dochází ke změně zatížení konstrukcí stavby, se vyžaduje posudek

statika.
4. Veškeré podklady musí být zpracovány s patřičnou vypovídací schopností  odpovědnou, odborně způsobilou osobou, v případě nutného

souhlasu stavebního úřadu musí zpracovatel splňovat ustanovení Stavebního zákona.
Z toho plyne otázka, kdy dochází k zásahu do nosné konstrukce či statiky domu, a stavební úprava je na ohlášení či stavební povolení. Abychom
tedy předešli střetu názorů, vyžadujeme při takovýchto činnostech vypracování projektové dokumentace s posouzením navrhovaných úprav bytu
statikem. 
Doporučujeme informovat se předem u příslušného stavebního úřadu na jejich stanovisko k ohlášení stavby či stavebnímu povolení
právě k jejich výše uvedenému nejednotnému postupu.

III. Na stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu jsou vždy tyto stavební práce:

1. Zásahy do stavebních konstrukcí. Zásahem do nosné konstrukce či statiky domu považujeme výřezy či bourání otvorů do nosných stěn i
příček, výstavbu či posun nenosných příček ze zděného materiálu, což zásadně zakazujeme. V dané oblasti  je vždy nutno postupovat
v souladu s obecně závaznými zákonnými předpisy.

IV. Bez stavebního povolení či bez ohlášení stavebnímu úřadu jsou stavební práce:

1. Při  rozměrnějších stavebních úpravách bytu,  kdy dochází ke změně dispozice bytu,  schvaluje stavební úpravy bytu výbor společenství
vlastníků s  případnou výzvou,  aby si  stavebník  vyřídil  stavební  povolení či  ohlášení stavby dle  pokynů/požadavků  místně příslušného
stavebního úřadu.

2. Změnu = navýšení  hodnoty hlavního jističe pro byt  schvaluje  vždy  výbor  společenství  vlastníků s případnou výzvou,  aby si
stavebník  vyřídil  revizi  páteřního  rozvodu  domovního  elektrorozvodů  či  výpočet  kapacity  páteřního  rozvodu  domovní
elektroinstalace a domovní přípojky elektrické energie;  (např.ČSN 33 2000-6, ČSN -33 1500, ČSN 33 2000-5-523.), kdy hlavní jištění
domu je pouze 3xPNO/63 AgG.

3. Není možný jakýkoliv zásah do komínů a nového vedení spalinové cesty/komínové vložky do volného ovzduší z bytů bez souhlasu
výboru společenství vlastníků. Úmysl  provést jakýkoliv zásah v této oblasti  musí být vždy předem projednán s výborem společenství
vlastníků cestou písemné žádosti. Bez písemného souhlasu se stanovenými podmínkami k provedení úprav nelze jakékoliv práce a úpravy
provádět, tedy ani zahájit.  V opačném případě se původce těchto nepovolených a neoprávněných zásahů a úprav vystavuje možnému
postihu. 

4. Instalaci – montáž jakýchkoliv zařízení na obvodový plášť budovy či střešní plášť schvaluje vždy výbor společenství vlastníků.

V. Závěrečná ustanovení

1. Rekonstruované bytové instalace musí být vždy vyřešeny tak, aby byly přístupné podružné poměrové vodoměry SV a uzavírací ventily
před vodoměry.

2. V případě, že budou výše uvedené předměty nepřístupné, budou veškeré náklady spojené s demontáží a montáží při výměně nebo opravě
uhrazeny vlastníkem bytu. 
Pokud  je  při  opravě  nebo  výměně  vnitřních  rozvodů  studené  potřebné  provést  demontáž  podružných  poměrových vodoměrů, je
povinností  tuto skutečnost nahlásit výboru společenství vlastníků, a to před započetím prací. Společenství vlastníků poté zajistí
kontrolu správnosti montáže a zaplombování vodoměrů, přičemž náklady s tímto spojené uhradí vlastník. V opačném případě se vlastník
bytu vystavuje nebezpečí sankcí.

Pravidla byla schválena na shromáždění dne 20.2.2014 a nabyla platnosti a účinnosti dnem schválení.

Za Společenství vlastníků Poděbradova 574:  Ing. Markéta Tůmová (předseda výboru) ….......................................................


