
ZPRÁVA o činnosti výboru SVJ Tererova v r. 2018 
Byla provedena oprava dešťové kanalizace, v zemi byly vyspraveny popraskané a jinak znehodnocené trubky – voda 

vytékala mimo kanalizaci a vymývala podloží domu. 

Byla přemostěna splašková kanalizace ve 1355/4a, která se vlivem zlomené a propadlé trubky zanášela a ucpávala a splašky 

vytékaly při tomto ucpání u lékařů. 

Byly vyměněny nejhorší stojaté kanalizační trubky v přízemí domu. Mimoto, že byly prorezivělé a zanesené, tak tudy lezli 

potkani a prokousávali přívody WC u lékařů. Nové trubky jsou uvnitř hladké, tudíž tato havěť se nemá čeho přichytit a tím 

pádem nevyleze. 

Byla provedena periodická revize elektro a odstraněny závady. (probíhá každých 5let) 

V současné době probíhá oprava atiky na střeše domu. Atika je vyspádována tak, aby voda netekla lidem na okna. Dále je 

atika zateplena tak, aby nevznikaly tepelné mosty a v posledních patrech nevznikala plíseň. Ale i tak se musí správně větrat. 

Po výměně oken na západní straně domu byla vnější část opravena zednicky tak, aby nedocházelo k další degradaci 

zateplení. 

Radnice pronajala přízemí domu po firmě Hicomp Veterinární klinice. V mezidobí, kdy tam bylo volno jsme provedli 

údržbové práce na majetku SVJ. 

Řešíme neustále „vůni“ z pekárny. Konečně nájemce pekárny nainstaloval nový odsávací ventilátor tak snad se situace 

zlepší. Pokud jsou konvektory (trouby) teplé, musí běžet ventilátor! 

Ohledně popraskaných skel u dveří do chodeb je objednávka výrobci zaslána, avšak dodávka se ze strany dodavatele zpozdí. 

Dále byly provedeny revize a kontroly ohledně plynu a požárního zabezpečení domu.  Zjištěné závady byly a jsou průběžně 

opravovány. 

V r. 2018 proběhly celkem tři velké opravy výtahů. Z toho jedna v domě 1355/4a (důležitá oprava brzd), další dvě v domě 

1355/4, které měly také status havarijní. 

V r. 2018 probíhaly veškeré drobné opravy v domě a to jednak podle požadavků obyvatel domu a jednak podle vlastních 

zjištění. 

Na střeše domu byly provedeny opravy střešní folie, které byly propáleny a poškozeny při silvestrovských oslavách. 

Požádali jsme o nabídku  f. Promsat, která se stará o naše TV antény, na zmodernizování konvertorů na našich TV anténách 

tak, aby bylo možno přijímat TV vysílání systému TVBT-2. Po upřesnění technických dat podepíšeme objednávku na 

modernizaci našich TV antén a rozvodů. 

Řešíme,  odkud se vzali potravinoví moli v bytech  v přízemí domu Tererova 1355/6. Bude nutné zjistit, odkud pocházejí a 

tomuto neřádu učinit přítrž. 

Dále odklízíme holubí trus ze střech domu, protože holubí trus je zdraví škodlivý a je silně agresivní na střešní folii, kterou 

poškozuje. 

Je zajišťován odvoz velkoobjemového odpadu z bytů (nábytek apod.)Tato služba se velice osvědčila a je provozována JMM. 

Žádáme však obyvatele domu, kteří provádějí rekonstrukci bytu, aby suť a zbytky materiálu odváželi sami buď do sběrného 

dvora anebo na skládku. (suť apod. musíme hradit zvlášť) 

 

Velice se osvědčily patní (hlavní) vodoměry zn. Kamstrup, které měří průtok vody ultrazvukem. Jsou to nejpřesnější 

vodoměry na trhu. Oproti vodoměrům zn. Sensus, které dodávají vodárny, vůbec neproměřují. Díky těmto vodoměrům 

jsme nedopláceli za vodu.  

Jistě jste si všimli, že byly natřeny všechny sklepní prostory a chodby, takže zmizel další nepořádek. 

Zpracoval: Josef Machurka 

 


