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Osadní řád 
1. Podléhá výboru spolku zahrádkářů Milovice-Balonka, který může tento řád 

doplňovat, nebo   měnit. 

2. Zákaz chovu jakýchkoliv zvířat. 

3. Zákaz volného pobíhání psů. Majitel psa je povinen po svém psovi uklízet. 

4. Členové jsou povinni starat se o cesty u zahrádek. 

5. Přenechání zahrádky jiné osobě lze jen se souhlasem výboru. Případnou žádost je 

nutno podat písemně. Je zakázáno prodávat zahrádku -zahradní dílec (dílce) třetí 

osobě! 

6. Rostlinný odpad bude možno pálit na určeném místě pouze se souhlasem výboru, 

kterému je povinen tuto skutečnost nahlásit. 

7. Členové jsou povinni udržovat pořádek a řádně likvidovat odpadky. 

8. Každý je povinen udržovat zahrádku v takovém stavu, aby nebyla zaplevelena a 

plevel se nepřenášel na zahrádky ostatních členů. 

9. Členové budou v případě zřízení vlastního hnojníku na pronajatém dílci 

respektovat dobré mezisousedské vztahy. To znamená, že hnojník bude zřízen 

minimálně 2 m od nejbližšího sousedského dílce a bude zakryt plachtou nebo 

jiným pokryvem. 

10. Členové jsou povinni včas skládat roční příspěvky.  

11. Roční členské příspěvky  hradí každý člen sám za svůj pronajatý zahradní dílec 

(dílce). 

12. Výbor se bude scházet vždy minimálně 1x za 3 měsíce. Schůzi výboru svolává 

předseda a zároveň rozděluje členům výboru úkoly. 

13. Členská schůze se bude svolávat jednou ročně , a to zpravidla v březnu. 

14. Dotazy, názory atd. mohou členové doručit komukoliv z výboru (písemně), výbor 

se bude tomuto věnovat. 

15. Stavební úpravy – pergola, zahradní domek, kůlna na nářadí, skleník, foliovník 

jsou povoleny s tím, že v případě ukončení členství ve spolku nebo při zániku 

spolku z důvodu ukončení smlouvy s městem Milovice,  mohou být zlikvidovány. 

16.  Zákaz mytí a oprav osobních aut na území zahrádek i příjezdových cest ! 

17.  Parkování osobních aut je dovoleno pouze na zahradních dílcích,  a na 

příjezdových cestách pouze tehdy, pokud je umožněno průjezdu dalšího auta. 

18. Výbor doporučuje všem členům na podzim shrabat listí a dát jej do kontejneru. 

Zamezí se tím rozšiřování plísní a hlodavců. 

19. Porušení tohoto řádu se bude považovat za hrubý přestupek+ okamžité ukončení 

členství ve spolku. 
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