
Zápis z 26.schůze výboru SVJ Tererova 

ze dne 23.6.2014 

 

 

Přítomni: Fried, Michálek, Tichotová, Volf 

Hosté: Machurka (údržba) 

 

Na schůzi byly probírány následující body: 

 

1. Manželé Havlíkovi sice pozdě, ale přece dodali výboru písemné ohlášení úprav v jejich 

bytě. Proto znovu zdůrazňujeme, že je nutné písemně informovat výbor ještě před provedením 

úprav v bytové i nebytové jednotce. 

2. V bytě p.Chalupy (1356/6), kde dochází k tvorbě plísně na stěně v kuchyni, byla zjištěna 

příčina kondenzace vody. Je nutno provést odvětrání přilehlé dilatační spáry mezi dvěma 

sousedícími panely. 

3. Na střeše v blízkosti jedné z větracích šachet byly nalezeny malé trhliny, které se někdo 

snažil zalepit. Protože výbor o tom nebyl informován pí.Skoupou z JMM, která pustila 

řemeslníky na střechu kvůli výměně izolační podložky pod jednotkami klimatizace patřícími 

JMM, rozhodl se výbor jednoznačně zavést přísný režim přístupu na střechu objektu. Vstup 

bude povolen pouze v doprovodu člena  výboru nebo p.Machurky. Zavede se kniha pro 

evidenci všech činností na střeše a jejich aktérů. Rovněž bude vyměněn zámek v přístupových 

dveřích na střechu (Machurka do příští schůze). 

4. Je nutné provést revizi univerzálních klíčů od objektu (Machurka do příští schůze). 

5. Byl požádán p.Ulč z JMM o pomoc při získání povinného „energetického štítku“ objektu 

(předseda do konce roku). 

6.  Dne 24.6.2014 provede firma PO – Servis kontrolu únikových cest z objektu a přítomnosti 

nepatřičných předmětů ve společných prostorách. 

7.  Dne 24.6. 2014 bude v části 4a započato s odstraňováním havárie kanalizace. 

8. 

 Dne 16.6.2014 byl ředitelem JMM p.Korbelem předán výboru archiv stavební dokumentace 

objektu Tererova 1355-1356. Je nutno provést kontrolu celého archivu a znovu jednotlivé 

krabice přečíslovat a zkontrolovat jejich obsah (předseda, Michálek). 

9. Výbor se dohodl, že je zapotřebí do konce roku provést kontrolu sklepních kójí a dveří 

v celém objektu a navrhnout jejich vhodné označení nebo očíslování pro výrobu štítků na 

dveře a kóje (Michálek). 

10. Na základě dodaných informací od zájemců o tvorbu webovských stránek pro SVJ výbor 

zúžil okruh zájemců na dva, kteří budou kontaktováni a bude s nimi detailně probrán návrh 

stránek a finanční otázka (Michálek do příští schůze). 

 

V Praze dne 25.6.2014  

Zapsal: Michálek                                                                                  Schválil: Volf 

                                                                                                              předseda Výboru SVJ                                                                        

 


