
OSADNÍ RAHD

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Ru'žovy' Vrch, Karlovy Vary

se sídlem Buchenwaldská 89_2/2, Karlovy Vary
č. organizace 303031, lC 66365431

 
Čl. |.

Vymezení zahrádkové osady a společných zařízení

Zahrádkova' osada základní organizace ČZS Karlovy Vary Růžový Vrch (dále jen „základní
organizace“) jako ucelený soubor zahrádek, společných prostor a zařízení byla zřízena na
základě územního odboru výstavby Městského národního výboru v Karlových Varech č.j. vy'st.
193/1972 vydaného dne 17.2.1972.

Pozemky osady
a) Část pozemků zapsaných v Listu vlastnictví č. 10002 v katastrálním území Rybáře,

obec Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, je oprávněna
užívat Základní organizace na základě Smlouvy s Pozemkovy'ch fondem.

b) Na základě Smlouvy o Pachtu č. 9054000189 ze dne 30.9.2016 ve znění
pozdějších dodatků.

c) Členy osady jsou rovněž vlastníci odkoupených zahrádek.

Pozemky vpachtu základní organizace jsou členové osady oprávněni užívat na základě
Dohody o výši pachtu uzavřenou se základní organizací v souladu se Smlouvou o Pachtu
č. 9054000189 ze dne 30.9.2016 ve znění pozdějších dodatků a povinností stanovených
osadním řádem. Pn“ hrubém nebo opětovném porušení Dohody nebo osadního řádu je
základní organizace oprávněna od Dohody odstoupit.

Ke společnému užívání členů osady slouží společná zařízení osady — klubovna, plechová
dílna, rozvody vody, oplocení zahrádkové osady včetně vstupních bran a moštáma. Udrz'ba a
pořízení společných zařízení se provádí z u'ce'lovy'ch příspěvků členů základní organizace.

čl. ||.
Správa zahrádkové osady

Správu osady vykonává výbor základní organizace zvolený členskou schůzí. Výbor je nejméně
třičlenny' v ce'le s předsedou, oprávnění výboru je vymezeno ve Stanovách ČSZ.
Pokud to vyžadují úpravy, provoz a opravy zařízení základní organizace, člen osady, který je
na pozemku v pachtu, umožní přístup na zahrádku členům výboru, členům kontrolní komise,
nebo výborem pověřeným členům osady zejména za účelem: zjištění stavu rozvodů pitné a
povrchové užitkové vody a jeho opravy, zabránění vzniku nepovolených rozvodů, škod apod.

Čl. |||.
Režim a provoz zahrádkové osady

Osada je souborem společných prostor, zařízení a zahrádek užívaných členy osady a slouží
především k zabezpečení jejich společných a oprávněných individuálních zájmů při
zahrádkářské činnosti, relaxaci a aktivním odpočinku. K tomu slouží tato režimní opatření:

a) při hranicích sousedních zahrádek se doporučuje vysazovat nižší tvary ovocných
a okrasných dřevin, přípustná vzdálenost od společné hranice sousední zahrádky je
minimálně 1,5 m a pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m, je přípustná
vzdálenost od společné hranice sousední zahrádky 3 m. Jsou-Ii již dřeviny vysazeny blíže
než 1,5 m od plotu nebo hranice sousední zahrádky a neustále přerůstají jejich větve nebo
odnože na sousední zahrádku může vlastník zahrádky provést jejich odstranění, jestliže



tak neučinil na žádost vlastník dřevin,
b) chov hospodářského zvířectva není dovolen, přítomnost drobných a domácích zvířat je

dovolena v souladu s vyhláškou města a po dohodě s uživateli pn"lehlých zahrádek,
c) pohyb psů po společných cestách osady je dovolen vsouladu s Obecně závaznou

vyhláškou města Karlovy Vary č. 21/2006, o pravidlech pohybu a chovu psů ve městě
Karlovy Vary ve znění pozdějších dodatků, vydanou v souladu se Zákonem č. 246/1992
Sb., o ochraně zvířat proti týrání, není povoleno ponechat bez doprovodu majitele volně
pobíhat psy v osadě.

Užívání motorových vozidel v prostorách osady je povoleno (dle rozhodnutí členské
schůze v roce 2020) pouze členům a to v případě nezbytné potřeby k převozu a odvozu
osob a materiálů a pouze za předpokladu, že nebudou cesty podmáčené. Při vjezdu za
mokra provede opravu cesty viník na vlastní náklady. Parkování vozidel je povoleno jen
na prostorách ktomu určených. Každý řidič je povinen při vjezdu a výjezdu uzavřít
příjezdovou bránu do osady.

Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
vdobě od 06:00 do 8:00 a od 12:00 do 22:00 hodin, veškerých prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, bouracích kladiv, a pod. — viz vyhláška města Karlovy Vary.

Čl. |v.
Práva a povinnosti členů zahrádkové osady

(1) Členové osady jsou oprávnění
a) užívat společné prostory a zařízení kjim určeným u'ce'lům hospodárné a způsobem,

kterým nezpůsobí škodu nebo jinou u'jmu ostatním členům osady,
b) účastnit se rozhodování o záležitostech osady, vznášet dotazy, návrhy a doporuce'ní

výboru a orgánům základní organizace,
o) byt' informováni o užití finančních a hmotných prostředků určených k poňzování, správě

a údržbě společných prostor a zařízení, volit a byt' voleni do osadního výboru,
d) užívat společných prostor rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami za předpokladu,

že za jejich činnost, chování a případně způsobenou škodu a újmu v osadě jsou plně
odpovědni.

(2) Členové zahrádkove' osady Růžový Vrch jsou povinni
a) užívat zahrádky, společné prostory a zařízení vsouladu se zásadami režimu a

provozu upravenými timto osadním řádem k účelu, k němuž jsou určeny a
způsobem, který nebude na újmu ostatním členům osady, podílet se na řešení
problémů osady,

b) užívat společná zařízení hospodárné a tak, aby nevznikla škoda osadě, základní
organizaci a ostatním členům osady,

c) na svůj náklad odstranit závady a poškození, které sám způsobil nebo je způsobili
jeho rodinní příslušníci nebo osoby pobývající v osadě s jejich souhlasem,

d) dodržovat v osadě zásady dobrého soužití, dbát na dobré sousedské vztahy a
obecně závazné právní předpisy, zejména všechny vyhlášky města, jako vlastníka
pozemku (rušení nočního klidu, o odpadech, apod.).

e) udržovat zahrádky v dobrém stavu, nezřizovat na zahrádkách smetiště, splachovací
a jiná WC, ze kterých by odpady a fekálie prosakovaly do okolních zahrádek,

f) nenarušovat vzhled okolí osady komposty (vyjma sběru bio odpadu do Bio
kontejnerů rozmístěných po území K.V. — viz vyhláška města) a skládkami na
společných cestách a v okolí osady, udržovat pořádek, dodržovat zásady hygieny,
neobtěžovat hlukem, pachem a odpady ostatní členy osady, komposty zřizovat na
zahrádkách tak, aby nebyly na újmu jiným členům osady, nevypouštět dešťovou ani
odpadní vodu mimo propachtovany' pozemek,

g) podílet se na udržování společných zařízení osady a společných prostor a nést
náklady na jejich u'drz'bu finančním plněním ve výši stanovené členskou schůzí
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základní organizace a podle potřeby osobním plněním formou dobrovolné pracovní
činnosti při údržbě společného majetku, zejména úprava a oprava cest využívajících
motoristy,

h) používat v potřebném rozsahu prostředky kzamezení šíření chorob rostlin, plísní,
škůdců a přispívat k jejich likvidaci,

i) hradit dodávku a spotřebu pitné vody a poplatky ve výši stanovené členskou
schůzí,

j) v případě vlastního zásahu do vodoměru (vlastní výměna nebo odpojení vodoměru,
porušení plomby,..) je uživatel zahrádky povinen uhradit rozdíl mezi fakturovanou
vy'ši vodného a naměřenou spotřebou vody při odečtech za osadu,

k) v případě pobytu rodinných příslušníků a osob pobyv'ajících v osadě sjejich
souhlasem zajistit, aby dodržovaly režim a provoz v osadě stanovený tímto
osadním řádem.

Člen osady není oprávněn v souladu s odst. 9.2 Pachtovní smlouvy č. 9054000189
přenechat zahrádku — předmět pachtu do podnájmu třetí osobě.

Dopustí-li se člen osady porušení osadního řádu, bude dle závažnosti vyzván osadním
výborem k nápravě. Při marné vyz'vě se má za to, že toto smírčí řízení bylo neúspěšné a
základní organizace má právo se domáhat nápravy u vlastníka pozemku, místního orgánu
státní správy, event. soudní cestou. U členů svazu může byt' hrubé nebo opakované porušení
osadního řádu považováno za důvod vyloučení ze svazu. Vpřípadě způsobení škody na
společných zařízeních za důvod k vypovězení smlouvy.

Před ukončením užívacích práv je dosavadní člen osady povinen uhradit všechny závazky,
které pro něj zčlenství a užívání společných zařízení vyplynuly (úhrada pachtovného,
vodného, členské příspěvky, . . . ).

Čl. Vl.
Závěrečná ustanovení

Tento Osadní řád se vztahuje v celém rozsahu na člena svazu, který je rovněž pachty'řem,
vlastník nemovitosti na propachtovane'm pozemku, na rodinné příslušníky, kteří jsou členy
svazu. Vstup do osady je povolen pouze členům svazu nebo za jejich doprovodu. Člen
svazu odpovídá za pozvané osoby v osadě.

Převodem stavby nevzniká novému nabyvateli právo na uzavření pachtovní smlouvy
k pozemku (dohody o výši pachtu), na němž se stavba nachaz'í. Za účelem předejití
případných sporů je člen osady povinen informovat o záměru prodeje stavby osadní
vy'bor.

Osadní řád nabyv'a' platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí základní organizace.

Změny a doplňky k osadnímu řádu jsou platné a účinné po schválení členskou schůzí základní
organizace.

Osadní řád byl schválen na zasedání členské schůze základní organizace dne... ..

Předseda základní organizace:  ©336010 Karlov/f Var

Členové výboru základní organizace:



'NTusk OPTYS, spol. s r.o., Dolní Žw'otice . tel.: 553 777 381, 553 777 333 0 fax: 553 627 440
©0PTYS1996 0 WWW OPTYS CZ\

    

„

Základní

organizace

Ceského

zahrádkářského

svazu

Růžový/„Vrch

ev.č.

303031.

IC:

65365431

|
Přijato

od

(jméno,

adresa)

./.'

,//

|
Celkem

KČ

|
Účel

_/

        

!:

T

Doklad

číslo

STVRZENKA

 

Podpis

pokladníka

   

 

www.zahradkari.cz


