
Pravidla pro umístění předmětů na plášť budovy 
zejména markýzy, klimatizační jednotky, reklamní poutače,  

satelity, antény a předokenní rolety 

Plášť budovy je společným majetkem členů SVJ a jeho správu zajišťuje Výbor SVJ. Před umístěním 

jakéhokoliv předmětu na plášť budovy je nutné předložit vyplněnou žádost a předepsané 

dokumenty Výboru SVJ a vyčkat na vyjádření. Lhůta na vyjádření je 30 dní od doručení písemné 

žádosti. 

Markýzy a klimatizační jednotky 

Žadatel je povinen doložit nákres nebo projektovou dokumentaci s popisem technického řešení stavby. 

Umístění klimatizační jednotky je možné pouze na lodžii, aby nebyl narušen jednotný vzhled budovy. 

Konstrukce výsuvných markýz mohou být v barvě bílé nebo ve stejné barvě jako je zábradlí, látka může být 

bílá, béžová, smetanová nebo podobné odstíny. 

Antény a satelity 

Antény a satelity je možné umisťovat pouze na zábradlí lodžií, neumožňuje-li to bytová jednotka, umístí se na 

okenní zahrádku. Je zakázáno umisťovat tato zařízení na fasádu domu. Maximální výška antény je 1m. 

Nejmenší vzdálenost mezi dvěma anténami nebo satelity je dvojnásobek výšky vyššího zařízení. Je zakázáno 

umisťovat zařízení, která mohou svým vyzařováním ovlivnit příjem ostatních zařízení. Vlastník odpovídá  

za dodržení všeobecně platných norem elektrické a požární bezpečnosti. K umístění těchto zařízení není 

nutný souhlas Výboru SVJ. 

Reklamní poutač 

Umístění dočasného reklamního poutače zejména realitní kanceláře je možné se souhlasem Výboru SVJ, 

avšak umístění trvalého reklamního poutače je v kompetenci Shromáždění SVJ. Dočasný reklamní poutač 

musí být připevněn dostatečně pevně, aby nehrozilo uvolnění při nepříznivém počasí. Dočasný reklamní 

poutač je zakázáno umisťovat na fasádu domu. Poutač smí být umístěn po dobu maximálně 3 měsíců,  

po uplynutí této doby je nutné požádat Výbor SVJ o prodloužení maximálně však o 3 měsíce, nebo poutač 

odstranit. Poutač nesmí omezovat ostatní uživatele domu, zejména hlukem nebo zhoršeným výhledem.  

V případě umístění reklamního poutače na zábradlí balkónu nesmí přesahovat jeho horní okraj, v případě 

umístění na okno je limitem velikost jednoho okenního křídla. V případě uvolnění poutače například vlivem 

větru je vlastník povinen neprodleně poutač připevnit, neučiní-li tak do 24 hodin po oznámení, má Výbor SVJ 

právo tak učinit na náklady vlastníka. Vlastník plně zodpovídá za správnost instalace poutače. Součástí žádosti 

o umístění reklamního poutače je specifikace reklamního sdělení, náhled grafického provedení, datum 

umístění a telefonní kontakt. 

Předokenní rolety a žaluzie 

Žadatel je povinen doložit projektovou dokumentaci s popisem technického řešení. Instalace bude provedena 

odbornou firmou tak, aby nebyla poškozena fasáda budovy. Předokenní rolety musí být v bíle barvě, žaluzie 

ve světlých odstínech.  

Veškeré náklady spojené s instalací a údržbou uvedených předmětů si hradí vlastník. Za škody 

způsobené uvolněním odpovídá vlastník. Pokud vlastník nainstaluje jakýkoliv předmět v rozporu 

s těmito pravidly, nebo pokud se předmět stane nebezpečným (například vlivem počasí či stárnutí), 

bude na to upozorněn a je povinen do 30 dní uvést předmět do pořádku. Pokud se tak nestane, 

může Výbor SVJ na jeho náklady předmět odstranit. V případě dočasných reklamních poutačů  

je tato lhůta 24 hodin. 
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