
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ PAVLOVSKÁ A RUZYŇSKÁ
Se sídlem Ruzyňská 583, 162 00, Praha 6, IČO: 26441101, DIČ: CZ – 26441101
Společenství vlastníků jednotek domů je zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 449

Zápis o stavu havárie

V pondělí  dne  17.2.2014  jsem  dostala  informaci  od  odčítatele  Veolie  pana  Šimaně  o 
extrémním odběru studené vody na fakturačním vodoměru,  který je umístěn v šachtě před 
kotelnou. S panem Uhlířem (členem výboru SVJ) jsme zjistili, že na podružném vodoměru, 
který je umístěn v kotelně, není žádný extrémní odběr zaznamenán.

Protože nárůst  byl  proti  obvyklé  spotřebě 10x vyšší  ,  proto jsem požádala  o  přezkoušení 
vodoměru. Na základě kontaktu přes infolinku jsem zjistila, že k extrémnímu odběru došlo 
někdy v době od 1.11.2013 do 14.2.2014, v tomto období dochází k odečtu od Veolie. (PVK)

V pondělí 17.2.2014 jsme se s panem Uhlířem vlezli do šachty a uzavřeli hlavní kohout před 
vodoměrem,  abychom  vyloučili  vadu  vodoměru.  Ten  se  zastavil.   Do  kotelny  jsme  také 
uzavřeli přívod a pustili opět hlavní kohout. Vodoměr se opět začal točit. Při výpočtech jsme 
zjistili, že se ztrácí cca 90 m3 za den. Což je za 3 měsíce 13948 m3. 

Okamžitě  jsme  kontaktovali  PVK  a  nahlásili  havárii  vody  přes  zákaznickou  linku.  Při 
zjištění,  že havárie  je za fakturačním vodoměrem se s námi nikdo nechtěl  bavit.  Nakonec 
přijel technik, který na místě konstatoval totéž. Bohužel od šachty, kde je vodoměr, po trubku, 
která je v kotelně, není žádná dokumentace, kudy potrubí vede. 

Dne 18.2.2014 ve 12 hod byl uzavřen hlavní přívod vody, aby nedocházelo k dalšímu úniku a 
tím byla uzavřena i teplá voda do bytů vlastníků.

Během celého odpoledne (18.2. 2014.) jsme v kanceláři SVJ hledali pomoc. Panu Uhlířovi a 
mně se podařilo hned na místě objednat bagr, který přijel druhý den ráno 19.2.2014 a zahájil 
výkopové práce. Dále se mi podařilo sehnat dvě firmy. Zástupci firem během výkopových 
prací přijeli a navrhli opravu. Jedna z nich měla pohotovost, kdyby se nám výkopové práce 
protáhly do pozdních hodin.

Na radu právního zásupce SVJ JUDr. Vytejčka jsem také zajistila inženýrku (projektantku 
vodovodního  potrubí)  +  znalce  z oboru.  Dále  mi  sdělil  právík,  že  dle  zákona,  co  je  za 
vodoměrem je v režii vlastníka.

Finále: Ráno 19.2.2014  -  v 7 hod. dojel pan Uhlíř do půjčovny nářadí v Ruzyni půjčit 
řezačku asfaltu. 
V 8 hod byl na místě bagr. 
Začaly výkopové práce. Okolo 12 hod jsme objevili potrubí.
V 16 hod objeveno prasklé potrubí – příjezd projektantky –znalce
V 16.30 hod provedena provizorní oprava na místě 
V 17 hod otevření hlavního kohoutu a zkouška – obnovení přívodu vody do kotelny a teplé 
vody do bytů vlastníků 
V 18 hod ukončeny výkopové práce

Kontaktovali  jsme také  pojišťovnu Uniqa,  kde jsme nahlásili  havárii  vodovodní  přípojky. 
Posudek od znalce by měl přispět k lepšímu jednání s pojišťovnou. 

Následně byly zajištěny dvě firmy ČKV Praha s.r.o. a Hrachovec a Čermák, kterým jsme 
poslali  objednávku na opravu havárie  potrubí.  Firma ČKV Praha s.r.o.  dala  ještě  ten den 
nabídku s rozpočtem a nabídla provést opravu ihned následující den. (20.2.2014). Následovala 
výměna  celého  potrubí  v délce  10m  včetně  průrazu  do  kotelny.  Následující  den  byly 
provedeny terénní úpravy včetně zaasfaltování. Nabídnutá cena nebyla překročena. 

Zapsala dne 26.2.2014 Blanka Frieszová


