
Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 4.1.2022
Přítomní členové: Lenka Cenková, Kateřina Sentenská, Marek Volf, Aneta Biskupová

Za KK: Miroslav Kazda

_________________________________________________________________________

1. Byla instalována světla se senzory pohybu ve vchodě 1355/4A v prostoru schodiště
(viz. předchozí jednání výboru). Při instalaci bylo zjištěno, že v prostoru celého
vchodu se nachází pouze jediná elektrická zásuvka a to v suterénu. Do budoucna
bude potřeba zvážit vytvoření přístupných zásuvek v domě pro podobné údržbové
práce.

2. Ve vchodě 4A opět hlášeno zatékání ze střechy - výbor zajistil ad-hoc opravu
předmětné části střechy. Stav střechy se obecně ukazuje jako velmi špatný, k
zatékání dochází opakovaně a na různých místech.

3. Havárie vody v suterénu domu 1356/6a - příčinou podle přivolaného specialisty jsou
nevhodně použité kohouty na uzávěru stoupaček, které neodolají změně tlaku v
potrubí. Proto je zde značné riziko opakování dokud nedojde k výměně kohoutů.
Stejný názor již dříve vyjádřil i jiný odborník, který řešil identickou situaci v jiné části
domu. Odborník také poukázal na chybějící vypouštěcí ventily. Není tak možné
vypustit stoupačku. Aktuální kohouty byly instalovány v roce 2019 na radu pana
Machurky, instalaci provedla firma ML.ROLC Partners.

4. Statický posudek na stav zdí a podlahy ve sklepě vchodu 4A - podle statičky pracuje
podloží (dům je na pilotech a podloží mezi nimi sesedá). Nejde o ohrožení statiky
domu, ale lokální problémy. Navržené řešení je zbourat příčky, které jsou uvolněné
vlivem propadu podlahy o cca 20cm, a udělat rovnou podlahu a instalovat kovové
kóje nebo realizovat opravu v tomto stavu a zafixovat pomocí speciálních profilů.
Výbor se kloní ke komplexnímu řešení celé místnosti, nicméně nejprve bude zjištěna
finanční náročnost.
Do vyřešení situace budou všem dotčeným uživatelům přiděleny náhradní sklepy, tak
aby se předešlo újmě na zdraví nebo majetku při možném pádu nakloněných zdí.

5. Chybějící vodič PEN ve stoupačce - při zásahu na odstranění drobného úniku plynu
se zjistila probíjející elektřina. Přivolaný elektrikář konstatovat chybějící vodič PEN.
Elektrikář problém zafixoval, ale bude potřeba zvážit komplexnější řešení.

6. Díky kolegyni Biskupové vznikl Formulář na hlášení rekonstrukcí, formulář bude
umístěn na webové stránky a současně bude zaslán všem, kteří SVJ oznámí záměr
rekonstrukce.
Také budou informace o probíhajících rekonstrukcích zveřejňovány na webových
stránkách.



7. Proběhla kontrola vzduchotechniky v cukrárně: v tuto chvíli není žádná z pecí
napojena na společnou vzduchotechniku, všechny pece mají vlastní filtraci vzduchu.
Proto již nadále nebude docházet k přenosu pachů skrz zvduchotechniku do bytů
nad provozovnou.

8. Dále se výbor věnoval přípravě shromáždění.
a. Bylo porovnáno několik nabídek firem na skrutátorské služby, přičemž byla

vybrána firma s níž SVJ již dříve spolupracovalo a dala nejlevnější nabídku.
b. Proběhla konzultace v advokátní kanceláři k průběhu nadcházejícího

shromáždění a za účelem kontroly veškerých podkladů.

Příští jednání výboru se uskuteční 1.2.2022 v 18.30 v kanceláři SVJ


