
V Ý Z V A 

VÁŽENÍ VLASTNÍCI, 
společenství vlastníků je jakožto právnická osoba povinno v souladu 

s ustanovením § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném a 

účinném znění, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, 

zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární 

techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, pravidelně 

kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat 

zjištěné závady. Vy jako vlastníci jednotek – fyzické osoby jste povinni 

v souladu s ustanovením § 17 zákona o požární ochraně mimo jiné plnit příkazy 

a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany a vytvářet v prostorách ve svém 

vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné 

práce. V poslední době se však vyskytly v našem domě případy, kdy jsou 

společné části, zejm. chodby používány k odkládání a skladování různých 

předmětů. Toto počínání je v rozporu s povinnostmi uloženými zákonem o 

požární ochraně jak společenství vlastníků, tak vlastníkům jednotek. Za to může 

být SVJ uložena pokuta. Společné části domu jsou v ideálním podílovém 

spoluvlastnictví všech členů SVJ, netvoří součást jednotek a jsou v souladu 

s prohlášením vlastníka pro bytový dům Křejpského č.p. 1512-1514, Praha 4, 
určené jako společná část, která slouží pouze jako komunikační a úniková cesta, 

tudíž nepřichází v úvahu, aby byly užívány jako skladiště. 

 

Výbor Společenství vlastníků jednotek Křejpského č.p. 1512-1514 proto 

v souladu s ust. § 1175, § 1176, § 1183 a § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném a znění, a ust. čl. IX. odst. 3.5 stanov SVJ vyzývá 

všechny členy SVJ,  

 

aby do 14.1.2020 vyklidili z chodeb domu a chodbiček u 
sklepních kójí všechny své věci. 

 

Pokud chodby do výše uvedeného termínu nebudou vyklizeny, přistoupí výbor 

SVJ k dalším právním krokům, které budou spočívat ve vyklizení chodeb na 

náklady těch členů, kteří zde mají odloženy své věci. V případě, že bude SVJ 

uložena pokuta orgánem požární ochrany, budou vzniklé náklady SVJ 

vymáhány po členovi SVJ, který uložení sankce porušením požárních předpisů 

způsobil. 

 

V Praze dne 30.12. 2019 

 

Výbor SVJ Křejpského č.p. 1512-1514 


