Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV
zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302
Vnitrodružstevní směrnice
pro provoz a údržbu bytového fondu
Oblastního stavebního bytového družstva Děčín
I. Obecná ustanovení
Odpově dnost za provoz a údržbu veškerého bytového fondu deleguje shromáždě ní delegátů
pracovnímu aparátu družstva v souladu s ustanoveními obecně platných př edpisů .
II. Zajištění provozu a údržby domu
Provoz a údržbu bytového fondu zajišť ují technici družstva
Pro hospodář ská stř ediska
178
Bř eziny, Kosmonautů 161-162
179
Bř eziny, Kosmonautů 157-158
180
Bř eziny, Kosmonautů 155
181
Bř eziny, Kosmonautů 156
182
Bř eziny, Kosmonautů 154
183
Bř eziny, Kosmonautů 153
184
Bř eziny, Kosmonautů 163-164
185
Bř eziny, Kosmonautů 165-166
186
Bř eziny, Kosmonautů 167-168
187
Bř eziny, Kosmonautů 169-170
188
Bř eziny, Kosmonautů 173-174
189
Bř eziny, Kosmonautů 175-176
116
Chlumec, Metodě jova 186-189
117
Chlumec, Cyrilská 194-197
118
Chlumec, Svatoplukova 198-201
170
Chlumec, Otovická 268-269
171
Chlumec, Alejní 270-271
172
Chlumec, Jarní 272-273
173
Chlumec, Podzimní 274-275
174
Chlumec, Sobě slavova 276-277
202
Chlumec, Svatoplukova 202-205
134
Jílové, Lipová 248
140
Jílové, Na Rovině 251-252
141
Jílové, Okružní 259
142
Jílové, Spojová 256-258
143
Jílové, Mládeže 276-277
145
Jílové, Okružní 253-255
146
Jílové, Školní 270-271
155
Jílové, Družstevní 169-173
156
Jílové, Lipová 44-46
161
Jílové, Školní 266-267
162
Jílové, Školní 268-269
163
Jílové, Oblouková 280-282
164
Jílové, Oblouková 278-279
165
Jílovém Školní 272
166
Jílové, Lipová 285
167
Jílové, Lipová 283-284
190
Jílové, Sně žnická 318-320
191
Jílové, K. H. Máchy 291-292
technik BH Vlastimil Novotný
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Pro hospodář ská stř ediska
1111 Benešov nad Plouč nicí, Wolkerova 616
1112 Benešov nad Plouč nicí, Wolkerova 617
130
Benešov nad Plouč nicí, Sídliště 633-634
133
Benešov nad Plouč nicí, Sídliště 656-661
153
Benešov nad Plouč nicí, Sídliště 641-649
154
Benešov nad Plouč nicí, Sídliště 610-613
1211 Bř eziny 142
1212 Bř eziny 143
168
Bř eziny 57
200
Bř eziny 184
203
Bř eziny 58
131
Č eská Kamenice, Děč ínská 174
135
Č eská Kamenice, 5. kvě tna 733-734
158
Č eská Kamenice, Pražská 653-654
159
Č eská Kamenice, Máchova 661
160
Č eská Kamenice, Sládkova 662
192
Č eská Kamenice, 5. kvě tna 763-764
193
Č eská Kamenice, 5. kvě tna 765-766
194
Č eská Kamenice, 5. kvě tna 767-768
195
Č eská Kamenice, 5. kvě tna 180
205
Č eská Kamenice, Děč ínská 191
197
Děč ín I, Hrnč íř ská 1306/4, 1307/6
198
Děč ín I, Pohranič ní 1308/13
199
Děč ín I, Hrnč íř ská 1305/2
206
Děč ín II, Riegrova 1342-4
207
Děč ín IX, Kyjevská 336
119
Dubice 72
137
Dubice 73
106
Krásná Lípa, Nemocnič ní 30
147
Krásná Lípa, Nemocnič ní 38
208
Krásná Lípa, Nemocnič ní 36
107
Kř ešice, Klicperova 173
196
Kř ešice, Klicperova 180
144
Labská Stráň 120-121
115
Lhota pod Pannou 38-39
113
Libouchec, Ke Koupališti 423-425
114
Libouchec, V Sídlišti 429-431
151
Libouchec, V Sídlišti 426-428
175
Malšovice 90
176
Malšovice 91
201
Malšovice 92-93
101
Markvartice 376
129
Markvartice 377
169
Markvartice 383
177
Markvartice 382
204
Markvartice 387-389
126
Skorotice, K Chatám 186
127
Skorotice, K Chatám 185
138
Skorotice, K Chatám 184
148
Tisá 411-413
112
Velké Bř ezno, Litoměř ická 245-246
123
Velké Bř ezno, Litoměř ická 249-250
124
Velké Bř ezno, Litoměř ická 252
149
Velké Bř ezno, Litoměř ická 240-241
105
Velký Šenov, Mikulášovická 563
139
Velký Šenov 81
technik BH Pavel Salava
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V Jednotlivých stř ediscích spolupracuje technik BH s urč eným správcem domu.
Povinnosti správce domu:
1. Pravidelně kontroluje technický stav domu
2. Kontroluje stav a umístě ní hasicích př ístrojů , stav hydrantů , poř ádek ve společ ných
prostorách domu vč etně prádelen a mandlu
3. Nahlašuje havárie na společ ném zař ízení domu technikovi družstva nebo firmě nasmlouvané
technikem
4. Telefonicky, osobně nebo písemně (na urč eném formulář i) nahlašuje technikovi družstva
požadavky na bě žné opravy
5. Má klíč e od všech společ ných prostor, od hlavních uzávě rů vody, plynu, jednotlivých
stoupač ek topení a vodovodních stoupač ek
6. Provádí dvakrát roč ně odeč ty bytových vodomě rů a zároveň kontroluje jejich stav (plomby)
7. Napomáhá př i plánování vě tších a generálních oprav
8. Kontroluje (podle rozpisu) úklid a v zimním období úklid sně hu a posyp př ístupových
chodníků k domu
9. Kontroluje provádě ní svépomocných oprav nebo (po dohodě s technikem) tyto opravy sám
provádí
10.Ve všech záležitostech spolupracuje s technikem družstva
III. Tvorba zdrojů
Pro zabezpeč ení úrovně bydlení, zabezpeč ení technického stavu bytů a domů a zabezpeč ení
povinností, vyplývajících z bezpeč nostních norem, je tvoř ena rezerva na opravy a údržbu (dále
jen rezerva). Tato rezerva je tvoř ena a evidována dle stavebních objektů (stř edisek) ve výši
2
Kč 50,- na 1 m užitkové plochy bytu roč ně a v př ípadě , že v domě byl alespoň jeden byt
2
př eveden do vlastnictví, ve výši Kč 70,- na 1 m užitkové plochy bytu roč ně . Př i poklesu zů statku
rezervy pod č ástku Kč 1000,- na jeden byt se zvýší tvorba rezervy od následujícího období
úmě rně v závislosti na potř ebě oprav. Rezerva se zvýší u stř edisek i v př ípadech, že v plánu
oprav na následující období jsou zahrnuty opravy, jejichž náklady př esáhnou zů statek rezervy
v souladu s usnesením př edstavenstva č . 37/92. Rezerva není urč ena pro dodateč né vybavování
domu nadstandardním zař ízením, s výjimkou měř ící a regulač ní techniky ÚT a př estavby
kotelen.
IV. Použití zdrojů
Rezerva není urč ena pro financování údržby v bytech, mů že být použita pro financování údržby,
revizní č innosti všech druhů , př edepsané obecně platnými př edpisy, a následně oprav závad,
zjiště ných př i revizích. Za č erpání rezervy v tě chto př ípadech odpovídá př íslušný odborný
pracovník družstva. Rezerva bude č erpána na svépomocnou údržbu, provádě nou př ímo
jednotlivými domy, a to na materiál a mzdy. O výši č erpání a o č ástkách, vyplaceným na mzdy,
rozhodne provozní technik družstva. Rezerva bude č erpána na bě žné opravy zař ízení kotelen,
septiků , kanalizace, vyplývající z provozních potř eb. O tomto č erpání rozhodne př íslušný
odborný pracovník družstva. Rezerva bude č erpána na ostatní opravy pouze se schválením
př edstavenstva.
V. Evidence a výkaznictví
O použití bude vedena analytická evidence. Roč ní výsledek hospodař ení rezervy musí být
projednán na společ né schů zi všech bydlících. Reklamace úč etních chyb a správnost zů statku
rezervy musí být písemné, a zaslány doporuč eně správě družstva. Lhů ta pro reklamaci je
3 mě síce od obdržení roč ní výsledovky, nejpozdě ji do termínu konání shromáždě ní delegátů , na
kterém se schvaluje výsledek hospodař ení družstva za uplynulý rok. Na pozdě jší reklamace
nebude brán zř etel, stejně jako na požadavky dodateč ně dokládat č erpání rezervy za uplynulá
léta zpě t, např . př i změ nách nájmu z titulu nedostatku finanč ních prostř edků na rezervě .
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VI. Specifické oblasti provozu a údržby domu
1. Výtahy
Za provoz, revize, údržbu všech výtahů dle Č SN odpovídá odborná firma, která plní povinnosti
výtahového technika. Ř ídí výtahové dozorce, zaškolené dle Č SN. Rozhoduje o všech opravách
a údržbě v závislosti na výsledcích revizí. Zpracovává plány revizí, zkoušek výtahů , zadává
práce odborným firmám a kontroluje rozsah a správnost fakturace. Zahajuje reklamač ní ř ízení
s dodavateli v př ípadech vadného plně ní. Kontroluje plně ní povinnosti výtahových dozorců a
urč uje jejich hmotnou stimulaci.
2. Kotelny a výmě níkové stanice
Za provoz, údržbu a revize vlastních kotelen a výmě níkových stanic odpovídá př íslušný technik
družstva. Ř ídí č innost topičů po odborné stránce. Urč uje výšku mzdy topičů a na základě
výkazů o odpracovaných hodinách, zabezpeč uje zpracování mzdy. Výkaz práce topičů musí být
doruč en nejpozdě ji do 30. dne každého mě síce na družstvo. Topič př edává na družstvo dodací
listy na dodané palivo v mě síci souč asně s výkazem. Za úč elem vynaložených prostř edků
rezervy odpovídá př íslušný technik.
3. Septiky, kanalizace, př ípojky vody a elektro
Za provoz, údržbu a funkč nost tohoto zař ízení odpovídá př íslušný provozní technik družstva,
který zároveň odpovídá i za úč elné vynaložení prostř edků rezervy.
4. Služby
Za kvalitu, dodávané množství a správnost fakturace služeb, vyúč tovatelných nájemníků m,
odpovídá př íslušný odborný pracovník družstva. jedná se o tyto služby:
a) odvoz odpadků
b) dodávka studené vody
c) kominické práce
d) dodávka tepla a TUV od cizích dodavatelů
e) dodávka elektř iny
U výše jmenovaných služeb vede evidenci měř idel, spotř eby podle domů . U dodávky tepla a
TUV odpovídá ve vztahu k dodavatelů m za uzavř ené smlouvy.
5. Regulač ní a měř ící technika
Odpově dným pracovníkem v této oblasti je př íslušný technik družstva. Ř ídí se platnými
právními př edpisy o rozvodu a regulaci. Projednává a zadává montáž měř ící a regulač ní
techniky.
6. Údržba vč etně havarijní
Oblast údržby ř ídí a zabezpeč uje př íslušný technik ve spolupráci se správci domů . Odpovídá za
úč elné vynaložení prostř edků rezervy, vyř izuje reklamace, ř ídí svépomocné údržbář e. Uzavírá
smlouvy s dodavateli, kontroluje práci a potvrzuje správnost fakturace. Rozhoduje o sporných
záležitostech údržby a ř eší stížnosti na technický stav domu. Ve všech otázkách spolupracuje
se správci domů a ostatními provozními techniky.
7. Provoz prádelen a sušáren
Způ sob provozu prádelen a sušáren se ř ídí domovním ř ádem, vydaným př edstavenstvem
družstva. Za provoz odpovídá správce domu, který nárokuje opravy.
8. Revizní č innost elektro
Za pravidelnou revizní č innost v oblasti rozvodu el. energie ve společ ných prostorách odpovídá
př íslušný provozní technik. Provádí a zadává revize elektro u prádelen, společ ných chodeb,
výtahů a kotelen. Zadává opravy po revizích a odpovídá za vynaložené náklady.
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9. Požární ochrana
Za opatř ení, vyplývající z obecně závazných požárních př edpisů , odpovídá požární technik.
Vede požární dokumentaci, př ehled umístě ní hasebních př ístrojů , zadává a objednává revize,
zkoušky požárních hydrantů a hasicích př ístrojů . Za vlastní uložení hasebních prostř edků
v domě odpovídá správce domu, který oznamuje družstvu i poškození a odcizení tě chto
př edmě tů .
10. Bezpeč nost a ochrana zdraví
Za oblast BOZ odpovídá bezpeč nostní technik družstva. Společ ně se správcem domu, př ípadně
s provozním technikem, provádí roč ní prohlídky společ ného zař ízení domu. Za BOZ v oblasti
pracovně právní (dohody o pracovní č innosti, o provedení práce, výtahář i, topič i) odpovídají
př íslušní odborní pracovníci družstva. Opatř ení k zachování norem BOZ je možno provést i bez
souhlasu dotč ených osob a je vždy hrazeno z rezervy domu.
11. Úklid společ ných prostor, chodníků a ostatních ploch, př iléhajících k domu
Tato oblast bude ř ešena samostatným vnitrodružstevním př edpisem.
VII. Činnost při změnách nájemníků bytů
Př edávání a př ebírání bytů př i změ nách nájemníků bude provádě no pouze u výpově di nájmu a
následném př edávání novému nájemci. Za správnost př edání a za technický stav, vč etně
př ípadných úhrad škod, odpovídá př íslušný provozní technik družstva. U př evodů a výmě n bytů
se technické př edávání a př ebírání neprovádí. Za technický stav odpovídá nájemce, na kterého
je př evod nebo výmě na uskuteč ně na (nabyvatel). Př ihlášku na odbě r elektř iny, ev. plynu
vystavuje bytový technik, př íslušné revize zajišť uje a hradí nájemce.
VIII. Závěrečná ustanovení
Ostatní oblasti, neuvedené v této vnitrodružstevní smě rnici, se ř eší v souladu s obecně
závaznými právními př edpisy, dále pak se Stanovami OSBD Děč ín a již dř íve vydanými
smě rnicemi, jako je reklamač ní ř ád, smě rnice pro provoz prádelen apod.
Tato vnitrodružstevní smě rnice byla schválena SD dne 11.4.1992, úpravy provedeny na základě
změ n stanov schválených SD dne 30.9.1995.

