Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.

Odpověď na interpelaci

Vážený pane zastupiteli,

dovoluji si Vám odpovědět na interpelaci, kterou jste vznesl na 29. zasedání zastupitelstva MČ
Brno-střed ve znění:
„Vážení členové rady, na základě dotazů z domu, kde bydlím, na Hybešové 37, se dotazuji, jak
se mohou vlastníci bytových jednotek bránit proti jednání jednoho souseda, který nerespektuje
rozhodnutí SVJ a stále jako jediný venčí svého psa na vnitřním dvorku tohoto domu. Prosím o
odpověď především legislativní odbor ÚMČ Brno-střed, jak se mohou občané domoci v
obdobných případech svých zákonných práv, tedy včetně institutu ochrany pokojného stavu?“

V případě, že jeden z členů SVJ nedodržuje rozhodnutí tohoto společenství ve věci užívání
společných prostor domu a tím porušuje své povinnosti dle ust. § 1176 občanského zákoníku
(Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly
pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo
pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do
domu nebo bytu.), nabízí se několik řešení:
-

Přijmout změnu stanov SVJ, která bude spočívat v zakotvení zákazu venčení psů ve
vnitřním dvorku domu a současně stanovení sankce (pokuty) za jeho porušení.
V případě, že některým z členů SVJ nebude povinnost zdržet se venčení psů na dvorku
dodržena, a pokutu k výzvě nezaplatí, lze se domáhat jejího zaplacení prostřednictvím
soudu. Aktivně legitimovaným (žalobcem) bude SVJ.

-

Podat tzv. zápurčí žalobu k soudu (aktivně legitimovaným, tj. žalobcem bude opět SVJ),
na základě které by soud vlastníkovi jednotky uložil zdržet se jednání, kterým
neoprávněně zasahuje do vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek. Pokud by
žalovaný rozhodnutí soudu nerespektoval, v rámci výkonu rozhodnutí lze uložit pokutu
až 100.000 Kč a dále opakovaně ukládat přiměřené pokuty, dokud výkon nebude
zastaven.

-

Krajním řešením by bylo domáhat se v souladu s ust. § 1184 občanského zákoníku
žalobou u soudu (na návrh osoby odpovědné za správu domu), aby soud nařídil prodej
jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným
rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva
ostatních vlastníků jednotek.

Co se týče institutu „ochrany pokojného stavu“, jak byl upraven v předchozí právní úpravě,
obecnímu úřadu byla svěřena pravomoc předběžně zakázat zásah do pokojného stavu či
uložit obnovení předešlého stavu v případě, že došlo ke zřejmému zásahu do pokojného
stavu.
Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) tento institut již neupravuje, ochrany se tak
lze domáhat přímo u soudu.
S pozdravem

Svatopluk Bartík, v.r.
uvolněný člen ZMČ BS

