Práva a povinnosti z nájmu bytu
Pondělí, 14 Prosinec 2020 06:59

Práva a povinnosti z nájmu bytu
1.
Se členem - nájemcem družstevního bytu a s manžely - společnými nájemci mohou na základě
jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, registrovaný
partner, jakož i osoby, které žijí s členy-nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a
jeho změnu je povinen člen - nájemce neprodleně oznámit družstvu, nejpozději do jednoho
měsíce od doby, kdy ke změně došlo. Pokud člen - nájemce nesplní tuto povinnost, považuje
se to za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu.
2.
Kromě práva užívat byt má člen - nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby,
které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž
poskytování je spojeno s užíváním bytu.
3.
Členové - nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí
zajišťující ostatním v domě výkon jejich práv, dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě,
dodržovat pokyny pronajímatele pro zachování pořádku, domovní řád a jiné vnitřní předpisy
družstva spojené s užíváním bytu. Člen - nájemce je povinen oznámit družstvu závadu v bytě, a
to písemně a bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo zjistit mohl.
4.
Pokud ví člen-nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom,
že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. Současně označí osobu,
která po dobu nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toto bude nezbytně
zapotřebí, nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní
člen-nájemce tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností člena-nájemce.
5.
Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je
přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných
podmínkách.
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6.
Při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům
výkon jejich práv a oprávněných zájmů. Výkon práv a povinností, vyplývajících z nájemního
vztahu, nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a
nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
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