
Zápis z 28. výboru SVJ Tererova 
 

konaného 22.9.2014 
 

Přítomni: RNDr. Michálek, Tichotová, Volf, ing. Fried, domovník Machurka 
 

1) v celém objektu byla provedena rekonstrukce a modernizace systému nouzového 
osvětlení, nová tělesa jsou vybavena segmenty LED, které mají výrazně menší spotřebu, 
vydrží proto svítit místo původních deklarovaných třiceti minut tři hodiny 

 
2) trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci padělání podpisů v podpisové listině 

tzv. petice datované 24.3.2014 signované p.Kazdou bylo v přestupkovém řízení na návrh 
předsedy SVJ p.Volfa ukončeno smírnou cestou, což úředně stvrdily všechny 
zaangažované osoby 

 
3) ve třetím čtvrtletí opět vyprší platnost loňské kontroly plynového systému v domě, 

pročež Výbor SVJ objednal u firmy PO servis letošní povinnou kontrolu, loňský rok byl 
v tomto směru ve spolupráci s JMM a instalatérem Bečkou uzavřen až na jednu výjimku, 
touto výjimkou je pí.Sentenská, která dodnes nedodala potvrzení o odborném 
odstranění závady odhalené kontrolou v jejím bytě, odmítla v prosinci 2013 p.Bečku a 
opravu si zajistila sama; je též potřeba objednat povinnou kontrolu protipožární 
odolnosti dveří na domovních komunikacích 

 
4) v první polovině října bude spuštěn samostatný web SVJ Tererova 1355-1356, najdete na 

něm trvalé i krátkodobé dokumenty a rozmanité aktuality, vše bude volné bez nutnosti 
individuelních přístupových hesel, jak je tomu u webu JMM, který nám byl v minulosti 
velkoryse poskytnut, termín a způsob přístupu budou zveřejněny 

 
5) pokračuje revitalizace technologického podlaží odstraňováním neoprávněně zde 

uskladněných předmětů, v plánu je zpřehlednění a případné přeskupení bytových 
sklípků obyvatel domu, očíslování všech dveří a možné pronajmutí volných prostor, což 
je momentálně na stole právníka JMM 

 
6) 30.9.2014 vyprší prodloužený termín na odstranění závad odhalených kontrolou 

protipožárních předpisů 24.6.2014, další prodloužení už není možné, neodklizené 
předměty musí být v souladu se zákony ČR odstraněny  

 
7) ve vchodu č.6a bude zprovozněna druhá kočárkárna a opravena dosavadní, kterou také 

poškodilo zatékání způsobené kačírkem na střeše terasy, ve vchodu č.6 bude zřízena 
nová kočárkárna, ve vchodu č.4a budou zdejší kočárkárny opatřeny novými dveřmi 

 
8) průběžně probíhá modernizace osvětlení ve výtazích, kde se nahrazují zářivkové trubice 

segmenty LED, původní systém má spotřebu 110W, nový jen 30W a navíc možnost 
častého zhasínání při klidu výtahu, což přináší roční úsporu na elektřině v řádu tisíců Kč 
na jeden výtah 

 
9) výbor projednal nákup nového PC pro potřeby SVJ, který byl odsouhlasen KK, a 

doplnění Pravidel pro rekonstrukce bytů o akustickou izolaci pod dlažbou 
 
zapsal Vladimír Volf 
 

 


