
Zápis z 51. schůze výboru SVJ konané dne 4.5.2017 

Přítomni: Lehnerová, Michálek, Tichotová, Volf 

Hosté: Machurka (domovník) 

1. Ve vchodech 1355/4 a 1356/6 byly ve dnech 11.4.2017 a 12.4.2017 vyměněny dva 

vodoměry na studenou vodu a jeden na teplou (první ve vchodu 4a byl vyměněn už 

vloni). Staré vodoměry byly zaslány na přeměření, nové jsou typu Kamstrup na 

principu ultrazvuku a jsou bez pohyblivých součástí. Tím je maximálně omezena 

možná chyba měření, tedy rozdíl náměru domovního vodoměru a součtu domácích 

měřidel. Výbor musel urychleně řešit havarijní situaci v odpadní kanalizaci ve 

vchodu 1355/4a v prostorech firmy Hicomp (prosakování splašků stropem), ve 

vchodu 1356/6 (v umývárně ve sklepě, se ucpal odpad) a ve vchodu 1356/6a ve 

sklepní místnosti totéž. Ve všech případech bylo nutné téměř neprůchodné staré 

litinové roury vyměnit za plastové HT-roury do úrovně přízemí, v jednom případě až 

do 1.patra.Tyto případy signalizují, že je aktuální věnovat se stavu kanalizace a zjistit 

co nejrychleji současný stav. Proto byla s pomocí pozvána odborná firma, která 

kamerami prohlédla dešťovou kanalizaci ve všech vchodech. Zpráva spolu s foto 

dokumentací bude výboru SVJ dodána do 14 dnů. Již prvá zjištění ukazují , že někde 

je kanalizace propadlá, na více místech jsou kanalizační roury prasklé či mimo sebe, 

na jednom místě dokonce ucpané. Totéž bude nutné provést u splaškové kanalizace, 

kde lze očekávat ještě horší stav. 

2. V tomto týdnu začala výstavba celkem 7 komor ve vchodu 1356/6, dokončení se 

očekává do konce příštího týdne. Výbor SVJ vypracuje pravidla používání komor a 

stanoví cenu za pronájem. 

3. Výbor během dubna vystavil objednávky na některé další akce, které byly 

odsouhlaseny shromážděním vlastníků: izolace atiky na východní straně nad vchody 

1356/6 a 1356/6a, nová izolace strojovny výtahu ve vchodu 1356/6, realizace stříšky 

nad vchodem do zdravotního střediska a nad vchodem 1356/6, před tím bylo  nutné 

objednat umytí fasády na severní straně v rohu u vchodu do střediska. 

Další zamýšlená a schválená akce týkající se opravy spodní části fasády (cca do výšky 

3 m) se zastavila na problému stavu dřevěných oken u provozoven na západní straně 

budovy. Tato okna patří Praze 11 a výbor jedná s majitelem o jejich výměně, aby před 

opravou fasády okna vyměnil za plastová. 

4. O úklid ve vchodu 1356/6 neprojevil nikdo zájem, a proto jej dočasně bude zajišťovat 

od 1.5. p.Machurka. Úklid ve vchodu 1356/6a bude od 1.5. provádět sl.Vondrová. 

5. Byla provedena instalace nových plechových skříní na hydranty ve vchodech 1355/4 

a 1356/6. 

5.5.2017      zapsal: Michálek                                              Kontroloval: Volf 

 


