lz.

l,

\,rytr:táĚká.=t)Ee
.-:,
i't.tri

L-€f der-t iE

e

2'/=)4

t]b|:c LL,dPniElr )ydá./.1 F€d1Í: Lt5tán!_'vĚr.í Fj

c.:tzlt.lll;

lá 2Al,.onH
tjb. ťJ';bcích ve lnĚjní PordĚjších.fiĚ'tr á dÓPlřkťl

LulÓ t]bliĚnLr :!áVir7.,c,u vyhl-ii:}'.l'l' ktErÉLt !i(? vydáV.t

I

I

T1^^^,
,- "a ,!i
4 -l
t-|lJlllt-rťll-l.
l Ell.l

'

Vl.]$tníP. otrr'.uních {j!'t]lů' 'ýyd.1v.1 jrá účElEm
:at]Ézt'ešÉl1í
r,rřldhll' či'5totý ě uch'rvání byti]valh{r fl-ťldu Pío 11ái{]diĚo
*.Jýct' bytů l''{.n ťo rlt}liovlrí řáíJ.
Ll(:lrio.7nl ťilÍl'Ý!chá:1 i: Úbč.rÍ.jkÉhi]j.ákc,r]íku/i:tl';.]l1 č.4l1l1?t'4 sb. /
ýe ?nĚÍ]íÍ:o:dLtjĚíťh.lnr:r' a dÓPlňk'] a n;rva.LliÍťlch práv'rích PřÉdP1Ěů-

lltrFJc l_Ědlini(:.]1, _j:1ktj

I

I

{,
Ubrjcni: Lrs't;novEn í

I
I
I

1. l!lný ror!ir,h fráv á Povinno!5'tí Přon.a jíň.rtÉlů i nájemcLl bytů
vyňt?'.r jÉ ob' .irlíl ý cé1li'.]ník' nilil?mní sÍnlÉuv,:.r tEIrtt] rJoÍnovní řád2. t/1'{í niljr:inll(lio ů l:{rlt!,:.l Elt]!by 5FtjjĚná .3 bytll,:ním gti{n(rv1
v',hIá:kn |:'. 7It>/9:3 sb'
II.

Pri1va it Povinnoliti proll"1j íniát{:'l..

I

Prr:na j I in.rtr:1

I

1' Pl-eclat nájarílci byt VP st"avll ŽPóŠobilénk l.ldnéfiLl t.l!ívání a
;:$jiFitit niA j{!'nti P1ný it nÉrLlšPfi)'výkon PráV $PojE'ných ŠuěívánJm
bytu.

jl?

Povir,{en

r

:. Í"rovádět n.r

svt-! náklad), l"ádnou
vý i rl.l''otr .]rÚťný[li oPrJlv.

údrlt'u á oPrávy .loír'rr.1 bytq

!š

':]' IrřDv.ldĚt 5ttt\'ební ťlPravy b),'tu .r Jiné r,gtJlrte.tt1{! ťlPravy v by tĚ
jÉrtPo dohodl! $ náj.imc..ín bytu. {iouhl.as l:!e odPPřít jen z válnýEh
tjůvotjů.

4. Fl.onérjíátel orl|.ainLl'Je ;rá.!-1rln í :lllěhy Lýkójící 9e výĚA, n.1jemnÉ-ho
á PoPl.atku 2a Éluáby n.{Jeř,n1kúítt PřédPm na výVÉccP v domě.
zmĚny VýĚe nÁjnlt a FÉPlátkň Žir 6lllĚby VyPlýVtsjíEJ ie 2ákonnó úpravy
cen sÉ'ProinltáJl tJo VýpočtovéhC]li!_.Lu nájÉmnEgho. V1á$tĎí nÁJen)ní
oLlVá se r,lĚí !Í_rm n!.mění.
=írll
5. o vrétFJníó Převzetl bytll ÉěPgát uápis' v Ilěmž uvEde 5tev bytLt'
jtnh(? PříEl{ráenEtv1 .:t vybavení ir'označí rjiiíLěné rť1v.rdy.
I

-'/-

{Ínatel -j L" .rPráÝflěn pošádov""lt Pří5tLrP dc, by'LLl nájeírlcÉra
ťlčÉtEmlaontrolv' rda nájEnlce byL LliíV;1 Ěádnýíí. "PůgobPm'
7' PrÍ]]ná j íň-ate 1 ja ĎFrjívnč-n l,li jtll11ei]1 :ál'ffinýLh Pr:JdnJne!' \y'

ó.

Pr.rnÁ j

r'rr./ěcjil L s Éřj'vo1Pl1íÍrl 9olldLl

tli,
F'ůVinn(r'j t j' nir j {:irí-l: by
Ni1-j

t'

r:íicE trytl-l je Fovir'r.n:

1. t]-1 -lit}:.}"rdé 11;1jEmflí siíl1otrvy l'.íljťlli u!ívi:h' bYt- PLr d(:l]Ll ';tanov{inL-tl
i]U
?" P1átiť ťlirá.J :a nájE;íi:í É1t'ltlry *Pojť!ná 'j Ll;!ív'|níÍnbytL(
g1LlĚby
i:á
p|)5'lPdního dnf! příE1Ll*Bého mť:gíc{:.ř'l"íPádnr dÚP1;ltLly
eFlljL:ná $ fi"1_jÍr'i:m byt"Ll {: Po'/inrlrl'Llhr.1di't v* .-táfiÓv':'né 1l'ůtě PÚ

vr účt-o../

_j

é rl

{.

j. Pr.]vádř.\t dl.Útrn{á rjPrÁvý V byl'ě ť.1uVj'"jejlcÍ 1]r -jí!ho ul{v'1nín na
5l'novi
vt.i5Lní ná|ll"dy. Rr,: .'';Lh Íll otrnýťh LrÉr;rV hr4rF]nýťlr n'iji:inceí]
jiIr"1
d']li'1 '
Vyl'1.1Ě|':t ť'. 4:i/|g6'l iatr. ' Po]'] d nf]!l1 V n"1jeíí]l)í!iíÍlíruvť!
,:}' lJl'1'/ért tryL .1 6PolĚcné ProBLořy !: 061!birmit ILel .1 tvrrří 3.'o1gtnoll
!l{3in.i,:no!]t ná j.:rÍ[Ú t.ak, 3by nÉdol:h.'i;{:lÚ p] n*'lír'á}' é'l otlol_t!-ĚbDvánl
b',tlt i-I 5t'olE:ť11ýťh Frt}!_,Lnr^ Éřj' výl'.c]ÍlLr 5výclr práý jL] Plrvin'!ll dt'"1t
l] to' 'Íby r-rj i!.Li1 i crEtatr']iin n* jt9jncĎfi ÍlL-rl'l':Él-léL'i:íý'1rlí bj'ttl,
..rro l Éůrl\) E h FtrrlfqLol'.{:.rř1:Én1 d']ilru.

:'j. l]Érrro}.nit ýritrní(jím.1t.:lŘlryt]ll L]o]': rlrytr1č11É-jhÓ ŮdLládu na r'1vady'
!it{rfú bť'án{ jL'h(r řáLJnéiiLl ul1ýÍ{ní.
á. t]cJs'|}_é{nit 2:{Vaí1y .r po!:koíg'ní, k'L€.rí?
Li |id(f, !3 nl.n bydIí.

':

Pů!rrJi!-í 1

v dÓíílě sj

''Éb(r

7. t]Pf)rornit-' Fr(:nq1 j {lrlá Lf:lť: ťia Ýěe(:hn'/ 9[utf:čnc,ls ti rBíh{rdnÉPro
!'tánfJvl?ní Výš.-- niljn'llt a Pop1.r(tku i:.] řjlLlžb)/ iPoče'L ltrL:(]ťJ).
13' l]Éprovád{rL 5LávPbn1 ťlPrÁvy i1r'i. jiné PorlstátnÉ
rmÉny v bytĚ bÉr ,.ouhlé6Ll FronajímatÉlL''

('" I1o ]:ÁnikLl náin] bytLl adBv.de't 'Lri!]to byt Prnn.j( j{ín_:tE1i t'il"t]Vé:n
"'
9t;1vll v j.tl,.* jF: j Fřevz;11. (s Přih1ÉdrlLlt-íÍnl'i (:]Dvyklé'nu oPotřEtrení' )
l].rhl.15íL Lll,'c'neř:n í Irá jnl'l nEjlréni! jE-dr3l] mĚ:]í(: PřPdeín t'r}'i ' áby iŤl'rh1'
být P|.ovĚ.dPny rÍnĚn), Pro inl''étsní Btřfiíli!il'.o"
1lj" i.'l!.}]r,.lPl.atí -li nÁ jÉfilcL" ná.iElnnó nf,]bo pcjr'I "'( Lel':' ::.n $ILl;!t]y ť]o 5'
ř'o!]látek i: prcj.l1gnÍ'
drlr} I:o cíni 6P1.rtfio'jti" ;áPIátiL

- 1_

1V

rrrÁvě

ná

ji'nrlcP by

t't.l

1. UFo;orni.t F'rclnts-j ÍJné(tP}L. nÁ P.rtřPřJLI o.'!!tr"'ínĚní :"1./l1.J'
řÁíJn':q l]l jván Í lrýt|].-

|,l

ter{'| :nEírol11Ll

j

l. F'ol-1llov.:( t Přirnť:řl:a]oll -'1F]'/Ll : ná-if.trf'nf.{!tr' P(rkud ProlrĚ jí'n"rte.L n(!'.!dstrá
ní v jeho bytě:áV.rdL(, !it.:rá r.oclštatně rlc'bť] d.::lšl íjtrlrll :ho14 j.] liÝáli'LL]
:1' :jtf?jnó Frá!'.J lílÁ rlá jr:fice v ýtl í I!(iLJr",, l'. Lly ši: V dů-:'1ť!Ljl,jLl 5L'ávÉtrních
ůP|-;1v v dnín{.'! lrEťl$ Lir h.nĚ nÉbo PÉ í](-"1óí dŮb'_] rhrrrš{ \' tj),tě l:i danĚ
P':dn]1nký Fro Lryr]lerli '
'1. Í]o:aclovát p''irí'ěřšnrrl( s1e!l-t :it s1ll:b!, sPoj{']ni1 5 n.1jÍnÉ]nbyt_u'
PÚLLld j.P PrÚÍ"?.jím,:itrjI řádně na:PLl1í.
._'. €jr'lrl
5 oE.jř_,.]fii, |,i tlil_dj .,'r'n ar'r, v,:'.rFoIPČné rloin;'rdnÚ9 L j' Ll!ív":t
'
vEdlP byLL\ Í !FirllrČnaj rrČ'Eiilf
' á !jPo1É.číi1z.ri'ji€:ní d'Jírlu' j"1kol i r'lr'{:n
j€liich:
Po!;|.:ýtován1 .j.J 9 Llj1V].nlin tr/lll -'"Po'iťJr'o (!'l tLr),)'

IJž í V.1ll

í sÉi]lF?čnýl:hpťLr..rtor á ;:ál'l;:(.ní

.l.JfriLt

l ' SpÓ1ečrrý{:h Pl ošL(]ř' ::c- Vyul.íýá lrol.llIEj !: rčůnéÍ'Ll
ť1čelu.
VcIrcjdy' PrtI'je:.ly, 5t:h&di4té' r'ůdy .r jiné Pť'í]gtor'y ::E' Lldř} jí
Ý{'r]né. I']{"_1:L' je Výll!ívnL Přo c'tllilár]iiní -1 !rl.11adí]vén{ ..?ěcí či
in"1.t_t.'riálll ._íl1i .,r.] Ll]ní.s!ěnJ j.1l,,ýchht)liv PĚ{:dín':tll n€!r.atří.li:h
.]t] vy Lráv€n í dLrrÍ'l1'

l2'

t.lil_jÉmci jE(]u Pí]virlni '/ tt}chtÚ Pro!.t{:JřáEh Lldl.:c,vitL či9totll

a

5. Po dt]hcJdě s Pronajífiatel{rín jP fioln(] v doÍJě vym!!:iť ivláěLní
PrrJst{rr Í'rcJ Llň{st;írií dť:Lsliýcli kĎc"1rLů' .j{Ždních Ll)] a Eáněl.i'
LJ jiný.:h E!trÓlEťných Fro:jtoráf:h nPl2Fr Lyto PřÉdirrč'ty5kl;\f]ov:it.
.1. tJ.:ní dovol.:no lrť!í ...rllhlaliLl prona_jiř|a'te1e vyLl;1í\,.Lt jt:dnot1ivýrrrr
nájenci Č.1!;'ti BPolÉčfiýrih Fro!;toř (č::9ti 9l.i1eF.ů' Ech{]d'i,:t a
pL1d

'

svÉ l:l í l'.y

) .

5. Zé1říŽení Pro civi1rlí obrůnu není Llrč€:no Fro běanó u':íváni'
:PL1,5ob užíV"1ní Étenoví :iVláětní PÉPdPi9'y.
á- ajíilatí a o.JP,rdl''y 1!Ř '/l'syP.{v.r j í {l() urČĚrrých n-1dr'.b n;r
misL!5"

7. \lhLrán7 IJyLů d(r vtli'třních

určElnLqir

protl'oř_ drrlnll j€? |.1há:rénD.

Ě. }]=l chodI]"1{:h'gf:hodišLích'Pť]dáElr':: rrP,g]ll é{ do !]Ýěh1Íl.ťl nÉrlí
dr)vo1erio ČiĚtil obuv,Ě;lLgtvo ani jiné PĚediněty.

v1,
ČistoLy chodn í i'.l:l :l oIrJIních Prt]..toI'

ZBjiáfoVjll1í

1" cištění ctr{:dnÍ|,:L\. FocjéI :a'jt..lvěrlé Élot:hy d.]!ltll i.,iiJl_':P'jť{'r iL' V1ů!rhn'l CloÍll' 5pr.lvc,]! nlilt]l náj{?nci ri!r r(J'"ii'oÉ!i"
F'(:)p:tl.] :nt]ci*tĚ-n{ irpů9.jbil nájelrrrr', jE] t'(,!iÍlí'lr JĚ o(]5tťiiBiL'
(Íi..tPť'" Po L!hl í )

'/1i.

l "r jir'.1 r.:'Ěí ]rť:'n í
r. Vývěj:l/'y, n.{FiEy .i jiÍl4 jÍrforináčlrl "ái'írF"}']l n;{ dÓiŤ'ovnicl' Pť_ůčE.'
I:íclr .1 L\vníLř íJoínlllrí1hljli býL ít11gťrjvár'y jÉn 5G} 9'Voi€jJ11í'1 V1ts9l_nílaa
llŮ..ltl" Í:'.'l'' d ::(rllh1Á.j FrJcJléjh"1 !-'ř,vr]lE,ní íJr'JáÍrů!rbde' i: ílo'nÉ |oItJ
iť'Íor{náčnÍ!ář1:fj{J Llíilí.itÍit ;ir tso :jÉ_jj.ch sc'Llhlď9Ll'
t

rt 1'LlťlÍl.(Čn

];:. l.1f íJrln3c.-' Éro rlijeiirÍ]Í|.y tJ;.náiílujÉsFráÝc€

v
']A '"Jive!5[Ě

dÚ]lLĚ'

f,llitrl
l- V14Etníý. d,'i.ll l při přÉrrl.!níhyt_'l Pl'Í:,JÁ n'ijainEi
trý|Ll á -j(rdl1y k1íČ!ro.] vcl]ÚdDvý.:h,]/eť'.
:::' tlři
.l,:]JfiLl

jě]dn)' l:I jČl] rril

sl,l(rnťi:l1i niljn]l.l by t_Ll j..'. Llí1va|.i?1 Povinr.Ír.].]lrv:dáL'/1ě1stn1LLl
./qef:l'rly hlíI:f., i. i',:r4 ná l']
v dc'író.
"itm}.ůn

'J' F'ovínnÓ6Lí vš,Éf:hni{ jrjrÍEL1 jÉ ;!nnryk"nI V{:hodtrvL3 tjvE-řL' V dr'bě' Ldy
irr1 b]ýL důň L1;:ávř!-Í] ' ,l. ti1íčt] o{j Ll:ělŤlykatelných Éro!rtoř'v.JÚir'l! jsolr Lll{f1€-ny v m{rjti:r
indíVií]Llárně LlrČÉnéfi.Je n tnL! :át]P:Pcčit_ i]lolnoí3l P*{ÍituPLl k
h1..VoíÍn t]:.{Vě]rl] vÚdY' plynLl' v.jLLlP do VýněIrí|;Ll'
IX.

t]!iV"!L'It!ní
'|-;!m I{dF''' n{?ní
1' sPE}lečná Frtrr'tory V dulÍlě jsolt tiP.:r Lř.rny cjgvět1irníÍí''
tÉ{"l,át Lrvalého (rsv{ijLlÉ:Í1Í'inc,h.rLl b!'h qahc'iJiště i r:hírcib\' oPd{LřÉny
9EhtrrJ}óto'/ým 5pínáČ.]Ín'VyPíflať irlllE1 bj't v ljatdéÍnP(].chÚd1 "1 vF:dle
h 1á.7n í ťh vcirodových .lveÉl.

o tĚY í ráÍr {

x"

a ravíráni

don'_'

L" l_íůnj{? otE-vĚr''Í'l Úc.j l.'l. .Jo ::i{j'9' olj aj"Íj{] rjŮ :]1' t]0
I-l.j t_ l{:). dlf a!1':J. r:.l ť:'oo dr: :2l:).0o h(Jdin'

hod ]iĎ.

2' Ptl dohÚdrE.j v'li{!jtn1hE]rt iJoml.l'i: všl:m]i Llživ!rt{rl]i Lry tLl j.? PřlPt]Etná'
.aby dLlln bJ,1 Ll:č1vl/En tlvirlP, v!-doLl*1i od dL.ÍTl.rvn{ch rJvÉ?Ěí.vonl''ýdo
tt.valé LlžávĚEa']í domu PoštĚ neL'o
býtL1 všech tív.ltL'lL1 a né,hřánl-li
jPjich
PoVil,n.]!5tí'
iiným Br9.1nůírvE Vý!'r]flu

'

xt,
Praní Frádla' Ů}:l iÚ bytll

1' tJ!lV.itP1 j(} PcJvi|!.Í1 ProvÁdĚL l]li1id bytl.|l Praní Pr.ádl.r' ../ařÉnl
a dála'Í čInnosti tál.''' aby tí'n n(?rusil 03t3tnl nájr:ínce (rlapĚ. nall_
ij1Ěl'nýln lIlukL.ln' F!.s{:hÝnrr li11ý.Di rreĚi!3}_oi.lr]i). Fl..íl11 Fr.{dlá, Ú!llill
bj,l_l.t 1 J.r1šíciť'noĚ}i rlrťisirEu jír:í hll.lL l.ír r/l'ovo'rĎvíat v f]obě
ut] {t.o.) (í'] 22.|]l) l'od.
Fťá.]{n1ny !t

!_iu4ář r'y

t. F'trl.tlll j-ilrLl v dl:,rn{,:E11 €Po1EčnL! ýřá(ltrlny, 1:l{ru!{ ř-y!t] Jf:11r1in Frl)
n11it:mcq' lrv tťl d.iného ddÍ'il-l.
2.
6{r užíV-{ v F.Jřád{ stťrnovEnÉi'|dÚhrjlJoLr lr'ei!i l1.ljt_'!T'ci'
'}rÁdPlny
:i. Po Llko'1ťení Pr.{n( r'ráj€,rncF. Práijf''lr,t' Í'1ljlr.1 vyťi3tl a Př€('-{ l,.l Jč-.
lll l:Ln'! l).'oLá.
4-

1.r

PrádL-1né nel?l.1 př.1t př..l.Jlo n.:ÍiroEných llókť.ž1i\'!'u Eliot.oboll.

:r. Í]lrdj)Llrá l]ÍitánovF:ní Pl.1Lí' i Pt.o ,:Lra'irlr\,. tj'lš.ní pr.1dl.] l]:) rovlrýr:h
.j tťL--cl]áÍ:h' F.._.l. Ud t.iÓ n,.!ll( Př't] EuěĚn1 Ýy1.|i-:!EI)ý pl.rr!itDr''Íll':lr1 ÚoVoI,:no.

, XTII.

lll.rpJnl .f či'ětšnl

kob{!rcL1

l. ll:olrllrce' rohÚll,.y' :íněnky' F'.ikrý.Jky' P(]řiny á l:ilounč-ný náby.
Lek i'B inoht]u vyklet'áv.1t Fotlr.? nó nJ6tc.ch h tomu uťčěných,vldálenýEh Éonojvict! l:ll ol,'{!lt obyt"nýcl'] íňlqtn0.jt-{. zn€či!''třjný Př.J!itor
lrLLI.j{ nájeínce ihn€!(l Llvést dl) Foi'ádku. vylileP.lvjírl, vytřePávání nebĚ
Elln!ov'{nl jnkýr:l'koliV PřL.rjnÓtů r bJlkcnn, ok|:ll Í1ebť' tJ(] .,Větlíků ne.' { d.JVol.'níJ.
5},.l..nu .*,.,Í lYu.,,',, ou',u_.

l. s}ilePy jĚou't]rčEny P/E'dévšínk Ll}.l.{diln 1 Póliv.:. ,J6íju_.li vé
3l'.1É!FL\ tjý'1éldáíry tL!ž ajotráv1rry, Jr. |1.1jÉíírc{''bytU Povinť:n uéini}t.rkové oP.ttřc-n{, .1by uloŽÉnlsPotraviny llEbyLy ?droieln ro!Éiřrrv':-ní
hny:Ll; h 1oÍJ.lvco.
2. skleP je Pří!'t'uFný ná jÉ|ncúí'Éífci?l.]u dÉbu tt:ívá|l( byttl.
:'. ll.\jPlnE(? j{! Fn./i11Él) Ílbá[' .1by sl:tÍ.Ftri okénL.1 byl.r dobř(J tJi-1VřÉn.r
á bylo tál.:' lál'řJněno vllit:nutl ciŽl oiioby' FoPříptsdĚ hlod.1vcl..
'l. Vťj 9kléPě jc ?.rká-fáno PťÓvÓ'-ovit t' inkDuko1iV Činn05t, kl.-'rL{ nL'EoLl'/i9í g uaí'váníl'r byLLl.
5. }láJámc€' kterérí bylD dovezeno Palivo, j.-! po'/incn sL' P{]gtáraL
ihned Po !ilo!Éní Pa1lva o Ěádné. oť:latť-Írlchodníkůir !i'PolPčnýclr
Pr(r6tor v ďomě' kteró byly' gkládkÓu Žl1.ČiĚténé.
ó. .Ie lakáŽáno v!íluPovat do €klePč( 5 cjtevř{i.ným ohněíí.
'
:'' r

I

(

I

".:

vyVĚěĎvJní

n*Y"

n

.rn.,

"ua,'''
1. '/.Jkn€ch a n.r btslkón{:Éll obráťÉnýclrdo ull(:
::Jllo
iÓ'/ltr ( Pr"{.ll.r.
'

.a ni1ÍnÉ!'tíjL' :aká_

'yv{_A

2. PřÝd,ŤLěty !1€'či6L(_!, nL.virhť{:dn,!'a ':áPlťhaJ{c1 ntrni dovolÍ:l1o vYvi1-'
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