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PROVOZNÍ ŘÁD 
Seniorský dům Ořech 

Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25 

 
1. Identifikační údaje 
 
 

a) Seniorský dům Ořech 
Slivenecká čp.21 
252 25 Ořech 
Tel: 731 126 095 
 
Provozovatel: 

 
SD Engineering, s.r.o. 
Ukrajinská 1488/10 
110 00 Praha 10 
IČO:  28992491 
DIČ: CZ28992491 
 
statutární orgán:  jednatel Ing. Miloš Frýbert 
   jednatel Zuzana Hájková 
    
vedení Seniorského domu Ořech: ředitelka Seniorského domu Ořech 
  
 

b) Kategorie zařízení: 
 
Seniorský dům s nájemním bydlením. V objektu nejsou poskytovány 
stravovací služby. 
 
Areál je rozdělen do několika samostatných budov: 
 
- Budova A1 - kde je umístěna společenská místnost, výtahová plošina 
- Budova A2 - bez společných prostor 
- Budova C – kde je umístěna kancelář správce a nebytové prostory, výtah 
- Budova D 
 
 

2. Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění 
 
 

a) dezinfekce  

 dezinfekce hygienických zařízení (WC, koupelny, sprchy) si provádějí 
nájemníci sami v rámci běžného úklidu.  

 Dezinfekce je prováděna komerčně běžně dostupnými přípravky s 
dezinfekčním nebo virucidním účinkem  

 Dezinfekce je prováděna za použití osobních ochranných pomůcek (rukavic). 
Pro dezinfekci jsou používány pracovní pomůcky vyhrazené pouze pro tento 
účel.  

 Pro předcházení vzniku odolných mikroorganismů je zajištěno střídání 
prostředků s různými aktivními látkami po 1 měsíci  

 Úklidový personál je řádně poučen o provádění očisty (dekontaminace) při 
kontaminaci biologickým materiálem (stolice, krev atd.) 
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b) dezinsekce je prováděna při výskytu hmyzu odbornou firmou 
c) deratizace – běžná 1 x za rok. Další navíc dle potřeby (odborná firma - vlastní 

evidence). 

 

 

 
3. Úklid 
 
 

Úklid všech společných prostor je zajišťován pracovníkem úklidu. Nájemní byty 
nejsou součástí tohoto úklidu, pokud se nájemníci nedohodnou individuálně 
s pověřeným pracovníkem a nedomluví si podmínky a cenu úklidu s dodavatelem této 
služby. 
 
Minimálně čtvrtletně je prováděn všeobecný úklid společných prostor (včetně mytí 
oken, dveří, svítidel a vyčištění matrací). 
 
Pomůcky pro úklid se ukládají v úklidové komoře: v budově D, 1.NP 
 
Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním, je možné jen na místech k tomu 
určených a mimo dobu nočního klidu. Čištěním znečištěný prostor musí být uklizen. 
Výslovně se zakazuje čištění věcí na chodbách nebo v jiných společných prostorách 
domu nebo z okna bytů. 
 

 

 
4. Manipulace s prádlem 
 
 

a) čisté prádlo  

 je ukládáno do vyhrazené odkládací skříně v komoře v budově D, 1.NP. 

 praní, žehlení je prováděno externě ve specializované prádelně 

 výměna prádla je prováděna po individuální dohodě a na základě ceníku 
doplňkových služeb. 

 osoby manipulující s čistým prádlem jsou řádně poučeni. 
 

b) špinavé prádlo  

 špinavé prádlo je centralizováno odděleně do odkládacího místa v budově C, 
2.NP a odtud je odváženo pro vyprání do specializované prádelny. 

 při kontaminaci biologickým materiálem je prádlo odděleno od ostatního 
špinavého prádla a následně při praní dezinfikováno. 

 
c) pracovní oděv pracovníků – oddělen od civilního, udržován v čistotě, výměna dle 

potřeby i v průběhu pracovní doby, pracovního úkonu. 
 

 

 
5. Zajištění správy a údržby  
 
 

a) zásobování vodou 

 objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. 
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b) teplá užitková voda 

 teplá užitková voda připravována centrálně, servis a čištění je prováděno 
v souladu s návodem na obsluhu od výrobce 
 

c) větrání 

 ve všech místnostech je zajištěno buď přirozené větrání okny nebo nucené 
větrání u WC a koupelen a odsávaní par digestoří v kuchyni 

 klimatizace není v objektu instalována 
 
 

d) zázemí obslužného personálu 
 
V objektu je stálé obsazení pracovníky. Po dobu přítomnosti pracovníků v objektu 
je pro pracovníky vyčleněna místnost/kancelář vybavena WC, koupelnou a 
kuchyňským koutem, který není pronajímán. 
 

e) odpady 
 
Směsný komunální odpad 
 
Při provozu objektu vzniká běžný směsný komunální odpad, který je 
shromažďován do nádob na směsný odpad a likvidován běžným způsoben 
v rámci likvidace domovního odpadu organizovaném obcí Ořech. Nádoby na 
odpad jsou umístěny u hlavní brány, v samostatném uzavíratelném stání na 
popelnice.  
 
Tříděny odpad 
 
Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny u vchodu do areálu. Odpad je likvidován 
běžným způsobem v rámci likvidace odpadu organizovaném obcí Ořech. 
 
Nádoby na bio odpad 
 
V obci Ořech jsou umístěny 2 kontejnery na bio odpad, které je možné využít 
bezplatně. Tento odpad je likvidován běžným způsobem v rámci likvidace odpadu 
organizovaném obcí Ořech. 
 
 
Jiný než komunální odpad, např. vyřazené domácí spotřebiče a starý nábytek, je 
nájemce povinen odkládat na místech obcí určených. Odložení takového odpadu 
ve společných částech domu nebo v jeho okolí je zakázáno. Nájemník, který tento 
zákaz poruší, je nucen zjednat nápravu, neučiní-li tak ani po výzvě k nápravě, 
bude zjednána náprava na účet nájemníka. 
 

6. Stravování 
 
 

Seniorský dům Ořech je dům s nájemním bydlením, ve kterém není poskytováno 
stravování. Stravování je zajištěno externími dodavateli. Strava je doručována a 
distribuována v bytových jednotkách nájemců. Tato distribuce je na základě 
objednávky a dohody nájemce s dodavatelem této služby. 
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7. Bezpečnost  
 
 

Ruční práškové hasicí přístroje jsou umístěny ve společenské místnosti (1.NP, 
budova A1), v kanceláři správce (1.NP, budova C), v nebytovém prostoru (.NP, 
budova C), budově D (1.NP, budova D). Speciální hasicí přístroje jsou také umístěny 
v kotelnách objektu a to v budově C (2.NP) a budově A1( 1.NP). 

 
a)  Nájemci Seniorského domu Ořech jsou povinni dodržovat všeobecné zásady 

bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany při pobytu a pohybu ve všech 
prostorách objektu a chránit tak bezpečnost svoji i ostatních obyvatel seniorského 
domu.  
Odpovědnost za požární ochranu a bezpečnost jednotky máte jako nájemce. 
Povinnost hlásit požár má každá osoba, která jej zpozoruje!  
Povinnost poskytnout pomoc má každý, kdo požár zpozoruje. Je povinen 
neodkladně tak učinit za použití hasicích přístrojů, které jsou pro tyto účely 
k dispozici. 

 
b)  Nájemcům je zakázáno používat v bytových jednotkách i společných prostorách 

objektu otevřený oheň (svíčky, plynové vařiče, apod.). 
 
c) Nájemcům je zakázáno provádět jakékoli opravy nebo úpravy elektrických 

spotřebičů nebo elektrické instalace v bytových jednotkách a společných 
prostorách seniorského domu Ořech svépomocí nebo za pomoci rodinných 
příslušníků. Jakékoli zjištěné závady na elektrických spotřebičích nebo elektrické 
instalaci jsou obyvatelé povinni hlásit pracovníkům seniorského domu Ořech. 

 
d)  Nájemcům je zakázáno provádět jakýkoli mechanický zásah v bytové jednotce. 

Každý obyvatel seniorského domu, má svůj vlastní klíč od vchodových dveří. V 
případě jeho ztráty si může obyvatel seniorského domu náhradní klíč za úplatu 
vyzvednout u vedení seniorského domu Ořech. Obyvatelům je zakázáno nechat 
si tyto klíče přidělávat bez vědomí vedení seniorského domu nebo zapůjčovat tyto 
klíče jiným osobám. 

 
e)  Pronajímatel má právo pravidelně kontrolovat stav nájemních bytů a jejich 

příslušenství z hlediska požární bezpečnosti a ochrany pronajímaného majetku. 
 
Uzavírání a otvírání areálu  
 

Areál je otevřen a je volně průchozí pro nájemce, obyvatele i návštěvy. Brána         
se zavírá v době nočního klidu a to od 22 – 7 hodin. V této době je celý objekt 
uzavřen a zamčen. Všichni nájemci jsou povinni toto pravidlo respektovat a 
v případě, že přijdou již v době, kdy je noční klid, je v jejich vlastním zájmu vrata, 
bránu a vchody opět uzamknout. 
 
Je povinnost uzamykat vchody budov A1, C a D. 

 
 

8. Informace o klíčích 
 
 

a) informace o klíčích 
  

Při předání každé jednotky obdrží od nás nový nájemce sadu klíčů od jednotky, 
příslušných společných prostor a od poštovní schránky, která bude sloužit výhradně 
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pro uložení poštovních zásilek vlastníka jednotky. Klíče jsou pro každou jednotku 
unikátní. 
 
b) postup při ztrátě klíčů  
 
Pokud ztratíte klíče od bytové jednotky, poštovní schránky, sklepa, či společných 
prostor, je nutno tuto skutečnost nahlásit ihned správci majetku v kanceláři 
Seniorského domu. Správa vám poté může zajistit vyrobení a vydání náhradního 
klíče (klíčů) za úhradu. 
 
c) skončení nájmu 

 
Při skončení nájmu se všechny klíče vracejí zpět v původním počtu vedení 
seniorského domu. 
 

 
 

9. Užívání společných prostor objektu 
  
 

a) Kouření v objektu 
 

V objektu seniorského domu je vyhrazen prostor na kouření, který se nachází 
na terase společenské místnosti a ve venkovních prostorách objektu jako je 
společná zahrada. Tato místa jsou označena cedulí. Ve společenské místnosti 
je zakázáno kouřit. Doporučujeme kuřákům ke kouření v bytech využívat 
především balkonů, teras a předzahrádek, aby nevzniklo nebezpečí požáru 
v bytech. 

   
 

b) Okna, balkony a terasy 
   
  Je zakázané skladovat věci, předměty a potraviny za okny seniorského domu. 

Květiny a jiné rostliny v oknech, balkonech a terasách musí být zabezpečeny 
proti pádu. Při jejich zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala a nesmáčela 
zdi domu. Každý nájemce, v jehož bytové jednotce se nachází terasa či 
balkon, zodpovídá za čištění a odklízení sněhu a ledu z těchto ploch. Při 
odklízení je nutné dbát na bezpečnost a neohrozit ostatní nájemce. V žádném 
případě se nesmí sníh ani led shazovat z terasy ani balkonů.  
 

   
  

c) Chodby a společné prostory 
 

Je zakázané skladovat či umisťovat jakékoliv předměty na společných 
chodbách a ve společných prostorách v celém objektu. 
 
 

 d) Vnější konstrukce balkonů, teras a oken 
 

Je zakázáno umisťovat věci na vnější konstrukci balkonů, oken a teras, či na 
fasádu nebo na střechu. To platí i pro jakékoliv jiné instalace. 

 
 
d)  Výtahy a plošiny 
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Zpracován samostatný návod na užívání, který obdrží každý nájemce při 
podpisu nájemní smlouvy. 

 
  

e)   Lékárnička 
 

Lékárnička první pomoci se nachází v budově C, I.NP – kancelář vedení 
Seniorského domu v pracovní době. Je vybavena dle charakteru 
poskytovaných služeb v Seniorském domě. 

 
 
10. Užívání předzahrádek 
 
 Zpracován samostatný návod na jejich užívání, který obdrží pouze nájemci v bytech 
 s předzahrádkou. 

 
 
11. Užívání bytu a sklepa 
  
 Zpracován samostatný návod na jeho užívání, který obdrží každý nájemce při 
 podpisu nájemní smlouvy. 
   
 
12. Chov domácích zvířat 
 

a) V bytě je možno chovat jen přiměřený počet domácích zvířat. 
 

b) Chovatelé jsou povinni udržovat domácí zvířata v čistotě a bez parazitů a 
obstarávat jim v případě potřeby veterinární péči. Pokud chovaná domácí zvířata 
obtěžují svým zdravotním stavem, nečistotou, parazity, hlukem či agresivitou 
ostatní obyvatele domu, vyzve vedení seniorského domu jejich chovatele 
k nápravě. Učiní tak i v případě, kdy je zvíře chovatelem týráno. Nezjedná-li 
chovatel v určené lhůtě nápravu, obrátí se vedení seniorského domu na 
příslušnou veterinární správu se žádostí o zjednání nápravy. 
 

c) Nájemci bytů jsou odpovědni za chovaná zvířata a odpovídají za škody, které 
způsobí v domě nebo jeho obyvatelům a návštěvníkům. 

 
d) Nájemci bytů jsou povinni zajistit, aby zvířata, chovaná v bytě, neomezovala 

ostatní nájemce v domě v užívání společných prostor v domě a pozemku, který 
k němu patří. Znečištění společných částí a jiných prostor v domě a pozemku, 
který k domu patří, chovanými zvířaty jsou jejich chovatelé povinni odstranit. 

 
e) Vydala-li obec vyhlášku o chovu domácích zvířat, jsou nájemci chovající domácí 

zvířata povinni ji dodržovat. 
 
 
 

13. Klid v domě 
 

a) Nájemce bytu (nebytového prostoru) je povinen zajistit, aby všichni, kdo jím najaté 
prostory užívají, nerušili ostatní obyvatele domu, zejména sousedy, nadměrným 
hlukem ani je neobtěžovali jiným způsobem. 
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b) V době nočního klidu od 22 – 7 hodin se nesmí používat hlučné nástroje a nářadí, 
ani jinak rušit hlukem. 

 
c) Pokud je přeci jen nevyhnutelně nutné použít hlučné nástroje, či jinak způsobit 

hluk, je nájemce bytu povinen oznámit tuto skutečnost vedení seniorského domu 
a požádat o souhlas, a obtěžování hlukem zkrátit na nejkratší dobu. Tuto 
skutečnost je nájemce povinen oznámit sousedům.  
 

d) Nájemcům nebytových prostor v domě se připomíná jejich povinnost respektovat 
příslušné právní předpisy upravující provozování jejich činnosti z hlediska 
hlučnosti. Jsou povinni respektovat pokyny vedení seniorského domu ke zmírnění 
nebo odstranění zbytečně způsobovaného hluku. 
 

 
 
14. Návštěvy 
  
 Návštěvy v objektu nejsou omezeny. Každý návštěvník se však musí řídit tímto 
 řádem, být ohleduplný k ostatním nájemcům a respektovat klid a bezpečnost 
 v celém objektu. Při dlouhodobém pobytu návštěv je doporučeno o této skutečnosti 
 informovat vedení seniorského domu a jeho pracovníky, jak je uloženo v nájemní 
 smlouvě. 
  
 V celém objektu je noční klid v době od 22 – 7 hodin. V této době je celý objekt 
 uzavřen a zamčen.  
 
 Je zakázáno pouštět do objektu podomní prodavače, a jakékoliv jiné osoby, které 
 nebydlí v areálu, nepatří k personálu Seniorského domu nebo nezajišťují 
 pečovatelské či zdravotnické služby, nebo nejsou poskytovatelé doplňkových služeb 
 (stravování, kadeřnice, pedikúra, manikúra, rehabilitace atd.) 
 
 
15. Parkování  
 
 Parkovací stání jsou pronajatá a patří vždy vlastníkovi parkovacího stání, pronajatá 
 parkovací stání budou označena čísly. 
 Parkování pro návštěvy je zakázáno na těchto označených stáních.  
 Návštěvníci Seniorského domu mohou pro parkování využít parkoviště na 
 Baarově náměstí, které je veřejné a nachází se naproti Seniorskému domu Ořech. 
 
 
 
16. Veřejné osvětlení 
 
 

Areálové osvětlení je napojeno na veřejné osvětlení obce Ořech. Provoz osvětlení je 
automatický.  

 
 
 
17. Informace v seniorském domě 
 

a) Informace jsou vyvěšeny na informační tabuli, která se nachází ve společenské 
místnosti v budově A1. Nachází se zde informace o provozu seniorského domu, 
programy aktivit a důležitá sdělení. 



  

8/8 

 
b) Vedení seniorského domu označuje podlaží, výtah, společně užívané místnosti, 

hlavní uzávěr plynu, vody, hlavní měřidla, rozvody elektřiny, hydranty, uzávěry 
topení apod. 
 

c) Vedení seniorského domu také označuje byty čísly bytů a jmenovkami na dveřích, 
zvonky a poštovní schránky jmenovkami nájemců. 

 
 
18. Ustanovení společná a závěrečná 

 
a) Spory vzniklé mezi nájemci navzájem nebo mezi nimi a vedením se řeší na úrovni 

vedení seniorského domu, pokud jejich řešení nenáleží jinému právnímu orgánu. 
 

b) Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 28.7.2014 a může být změněn pouze 
na základě povolení vedení seniorského domu. 

 
 

 
 

Datum: 28.7.2014                                                                              
 
 
         Razítko a podpis: 
 
 

       
 ………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 


