
Zápis z 53.schůze výboru SVJ konané dne 24.8.2017 

Přítomni: Michálek, Tichotová, Volf 

Hosté: Machurka (domovník) 

1. Výbor jednal o firmách, které provádějí čištění fasád domů. 

2. Výbor posoudil text smlouvy o pronájmu komor na základě připomínek právníka p.Lapáčka 

z Jihoměstské majetkové. 

3. Odbornou firmou bylo provedeno prohlédnutí a vyčištění splaškové kanalizace v domě 

1355/4a, kde dochází v poslední době k ucpávání odpadu. Kanalizace je na počátku propadlá, 

bude nutné ji opravit buď vykopáním nebo přemostěním odpadu. Přečtěte si informaci ve 

vývěskách, co do odpadu nepatří! 

4. Dokončen nátěr podlah v prostorách sklípků č.1 – 13 v celém objektu. Tyto prostory byly 

zbaveny všech předmětů, které tam byly skladovány mimo sklípky. Žádáme obyvatele, aby 

neskladovali jakékoliv předměty mimo sklípky – budou ihned vyklizeny (viz usnesení 

Shromáždění vlastníků)! 

5. Instalována stříška proti dešti a sněhu nad vchody do zdravotního střediska a do domu 

1356/6 na východní straně. 

6. Provedena konzultace s Jihoměstskou majetkovou ohledně výměny a tvaru oken u 

provozoven na západní straně objektu. Okna jsou dřevěná, patří Praze 11 a bez této výměny 

není možná oprava fasády domu do výšky cca 3 m, jak bylo odhlasováno. 

7. Zrekonstruována nástavba strojovny výtahu ve vchodu 1356/6 na střeše. Při rekonstrukci se 

potvrdilo, že nástavba byla ve velmi špatném stavu a díky tomu zatékalo při dešti do střechy. 

Opravou se zamezilo dalšímu zatékání do konstrukce domu. 

8. Vyvěšena žádost týkající se otevírání oken na chodbách. Výbor žádá, aby ten, kdo okno 

otevřel, je taky před deštěm uzavřel. Při prudším dešti hrozí velké škody způsobené velkým 

množství vody, která otevřeným oknem naprší do chodeb. Takto vzniklé škody pojišťovna 

nehradí! 

9. Při kontrole bylo zjištěno, že v kočárkárnách jsou skladovány věci, které tam nepatří (nábytek, 

pneumatiky apod.) Žádáme majitele takových předmětů, aby je ihned odstranili, jinak budou 

vyklizeny dle usnesení Shromáždění! 

10. Výbor důrazně upozorňuje ty obyvatele domu, kteří provádějí jakékoliv úpravy v bytě, že 

jsou odpovědni za každodenní úklid chodby a výtahu. Pokud úklid neprovede firma 

provádějící úpravu, je povinen úklid provést uživatel bytu. 

 

V Praze dne 24.8.2017 

Zapsal : Michálek                                                                       Kontrola: Volf 


