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PORADNA

Jak na hlučné sousedy  
Nejčastější spory 
mezi sousedy vy-
volává nadměrný 
hluk. Každý 
člověk má jinou 
představu o tom, 
jaké zdroje hluku 
a kdy může pouš-
tět, a zapomíná na 
omezené hlukově 
izolační vlastnosti 
stěn. Spor je na 
světě v okamžiku, 
kdy se první upozornění či prosba souseda, aby hudba byla zti-
šena nebo aby určitá hlučná činnost byla prováděna v jinou denní 
dobu, nesetká s pochopením. Někdy je dokonce reakcí arogantní 
odmítnutí doprovázené obvykle zvýšením intenzity hluku. 

„Existují hygienické hlukové normy, které omezují intenzitu 
hluku nejen v noci, ale i přes den. Pokud by pronikající hluk 
přesahoval od 6 do 22 hodin 40 decibelů a v noci 30 decibelů, 
lze se domáhat ochrany ve správním řízení, popřípadě v řízení 
přestupkovém. V krajním případě o ochraně rozhodne soud. 
Ten může uložit tomu, kdo hluk působí, aby se takového jednání 
zdržel. Zpravidla je nutný znalecký posudek, který intenzitu 
hluku změří a porovná s příslušnými hygienickými normami,“ 
vysvětlil Milan Jelínek z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, 
Fráňa a partneři. (pet)

Krásný domov se prodá lépe
Pokud se chystáte prodat či 
pronajmout váš dům nebo 
byt, je potřeba dodržet 
několik zásad. Tou první je 
bezesporu čistota a provedený 
generální úklid. Prodávat byt 
jako odpadní skladiště není 
vůbec dobrý nápad. O prodeji 
ale rozhodují i další drob-
nosti. Pokud máte v kuchyni 
několik nevzhledných skvrn 
přímo nad sporákem, velký 
dojem na kupující to neudělá. 
O otřískaném nábytku nebo 
rozbitém stolu ani nemluvě. 
Dalším kamenem úrazu bývá 
dětský pokoj, který přiroze-
ně nese historické následky 
toho, jak vaše děti vyrůstaly. 
„To, co pro vás znamená kus 
historie a pojí se s příjemnými 
vzpomínkami na minulost, 
bude potenciálním zájemcům 
o koupi určitě vadit. Nakonec 
to může rozhodnout o tom, že 
se raději poohlédnou po jiné 
nemovitosti,“ upozorňuje Aleš 
Huk, manažer kanceláře RE/
MAX Reality Plus+.

Už mnohem méně lidí ale 
napadne, že úplně stejně 
snadno může dojem zkazit 
zahrada zaplavená listím 

z okolních stromů či za-
bahněný vjezd do garáže. 
Problém je samozřejmě v tom, 
že na svoje bydlení se díváte 
očima, které jsou na tako-
vý stav zvyklé. Je těžké vžít 
se do role kupujících a vi-
dět vaše dosavadní bydlení 
„z jiné perspektivy“. Proto 
naše realitní kancelář nabízí 
specializovanou službu, které 
se říká HOME STAGING. Jde 
o soubor opatření, která 
jednoduše řečeno pomohou 
vaše bydlení upravit tak, aby 
se v něm potenciální zájemce 
cítil co nejlépe. Mnohdy stačí 
jen naprosto drobné zásahy 
do interiéru, jako napří-
klad odstranění rodinných 
fotografií či jeho vymalování. 
V některých případech je ale 
nutný větší zásah. „Majitelův 
osobní vkus je v době prode-
je spíše na škodu. Z bytu se 
stává produkt, který se musí 
líbit všem,“ říka Aleš Huk. 
Přitom home staging dokáže 
nejen vaše bydlení připra-
vit pro nabídku, ale zároveň 
prokazatelně zrychluje dobu 
prodeje nemovitosti a zvyšuje 
její tržní cenu. (red)

Prodej bytů v Praze roste 
Podle výsledků rezidenč-
ního trhu za třetí čtvrtletí, 
které společně zpracovaly 
společnosti Skanska Reali-
ty, EKOSPOL a Trigema, se 
v Praze prodalo o tisíc (24 %) 
nových bytů více než vloni.
Průměrná cena prodaných 
bytů ve třetím kvartálu do-
sáhla 58 156 Kč s DPH za metr 

čtvereční. „Podle vývoje pro-
dejů za prvních devět měsíců 
očekáváme, že se za celý rok 
prodá v Praze až okolo 7 000 
nových bytů. Důvodem je 
skutečnost, že poslední tři 
měsíce bývají zpravidla ob-
chodně nejúspěšnější,“ uvedl 
generální ředitel společnosti 
Trigema Marcel Soural. (mas)
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