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PROVÁDEcí PREDPIS K DOMOVNíMU RÁDU

OBLASTNíHO STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEcíN

Tento provádecí predpis Oblastního stavebního bytového družstva Decín stanovuje postup šetrení a
opatrení v prípadech porušování povinností obyvatel domu jež jsou v majetku Oblastního stavebního
bytového družstva Decín. Tento predpis stanovuje postupy jež jsou v souladu se stanovami OSBD Decín
a Obcanským zákoníkem v platném znení.

V prípade písemné stížnosti obyvatele domu na porušování povinností jiným obyvatelem je tato stížnost
rešena domluvou technika OSBD Decín a soucasne prošetrena kontrolní komisí OSBD Decín.

Pri pokracujícím porušování domovního rádu tím samým obyvatelem domu se stanovuje tento postup:

1. Zajistit kvalifIkovanou vetšinu obyvatel domu, kterí se písemne k stížnosti na porušování
domovního rádu pripojí, nebo porušování domovního rádu potvrdí

2. Uvedenou stížnost prošetrí predstavenstvo OSBD Decín a v prípade potvrzení porušovam
domovního rádu obyvatelem udelí výstrahu pred vyloucením v souladu se stanovami OSBD Decín
dle cI. 23 odst. 1) písmo a).
Pokud dochází k porucování domovního rádu v Cásti III. cI. 5 - Zajišt'ování porádku a cistoty,
muže predstavenstvo zajistit nápravu objednáním služby u tretí osoby (možno u podnikatelského
subjektu) na náklady obyvatele domu, který porušuje domovní rád v uvedené cásti

3. Dochází-li k opakovanému porušování domovního rádu obyvatelem domu i pres udelenou
výstrahu (dle bodu 2. tohoto provádecího predpisu) predstavenstvo pristoupí k vyloucení
obyvatele družstva dle Stanov OSBD Decín. Pred vyloucením z OSBD Decín bude vedeno
jednání s kontrolní komisí OSBD Decín, která vydá písemné vyjádrení, zda dle jejich šetrení
nastaly podmínky splnující pro vyloucení z OSBD Decín. Tento postup se netýká u vyloucení,
kterájsou realizována z duvodu porušení stanov OSBD Decín v cI. 23 odst. 1) písmo a) - "zejména
dluží-li z titulu nájemného a úhrad za plnení, poskytovaná s užíváním bytu cástku alespon 5000,
Kc"

4. Veškerá práva vyloucených osob z OSBD Decín stanovených stanovami OSBD Decín zustávají
nedotcena

5. Porušování domovního rádu u vlastníku bytových jednotek domu v majetku OSBD Decín bude po
zajištení dle bodu c. 1. tohoto provádecího predpisu rešen soudní žalobou u místne príslušného
soudu za cílem vydání narizovacího rozsudku zdržení se porušování domovního rádu a uložením
nápravného opatrení na náklady vlastníka bytové jednotky.

Tento provádecí predpis schválilo predstavenstvo OSBD Decín na své schuzi konané dne 24.08.2006
usnesením c. 126/2006.
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