
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 499

Zápis ze schůze výboru společenství konané dne 5. prosince 2017 

Přítomni:  Frieszová,  Šebíková,  Karfus,  Uhlíř,  Prokůpek,  Urbanová,  Koten,  Parmová,  Burešová,
Kulhánek
Za DR: D. Bělohlávková

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisů z výboru dne 7. listopadu 2017.
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících.
3. Shromáždění vlastníků dne 6.12.2017 - organizace 
4. Různé.

Ad 1. Kontrola úkolů:
- Opravy zatékání do parapetů – na inzerát nikdo nereagoval; výbor oslovil s námi již

dříve  spolupracující  firmu  -  horolezce.  Ti  se  prozatím  spustili  v jedné  části  domu
Pavlovská  585  a  prošli  tak  všechny  parapety  v části,  kde  bylo  nahlášeno  zatékání.
Zjistili, že v posledním patře venkovní parapet nedoléhá k oknu. U dalších oken nebyl
zjištěn problém. I přes to, u všech nahlášených vlastníků zkontrolovány parapety od
střechy po přízemí. 

Žádáme  všechny  vlastníky,  kteří  nebyli  na  Shromáždění  dne  6.12.2017  a  nenahlásili
problém se zatékáním, aby se do konce února 2018 přihlásili. Opravy budou probíhat na
jaře. 

- Po  proběhlé  kontrole  patních  vodoměrů,  kterou  provedla  členka  DR  paní
Paukertová, čekáme na oznámení o výsledcích přezkoušení. Jednalo se o dva vchody
Ruzyňská 584 a Pavlovská 586.

- Započaly prvé opravy autopřístřešků – po odkopání  třech sloupků, bylo  zjištěno,  že
každý sloupek je v zemi ukotven jinak.  Nicméně byl vzorově opraven první sloupek u
stání č. 1 (za kotelnou). Byla tak upřesněna cena, která z původní ceny 2490 Kč vzrostla
na  3090 Kč za  sloupek.  Od poloviny ledna  chystáme  harmonogram postupu oprav,
nejen sloupků, ale i střešních profilů. Je nutné v potaz brát i počasí, nelze dělat některé
technologie  v současné  době,  nýbrž  je  třeba  vyčkat  teplého  počasí.  Vlastníci
konkrétních stání budou vždy předem informováni. 

- Návrh  na  kruhový objezd  v blízkosti  pozemků našeho SVJ –  výbor  diskutoval  a ve
spolupráci  s jedním  vlastníkem  paní  Němejcovou  připravil  písemnou  odpověď  -
nepovažujeme  za  současné  situace  s pozemky  a  odstraněním  další  zeleně  za
realizovatelné. 

Ad 2. Finanční příjmy a výdaje
Dva vlastníci nezaplatili v termínu zálohy na služby. Své dluhy vyrovnali v prosinci.  

Ad 3.  Příprava shromáždění vlastníků. 
Výbor se zabýval letošním shromážděním vlastníků, které proběhne 6. prosince t.r. v TJ
Sokol Liboc, od 18:30 hod. Všichni obdrželi  pozvánky a byly poslány současně sms
zprávy s žádostí o účast. 

Ad 4. Různé
- Obdrželi jsme stížnost jednoho z vlastníků na teplotu v bytě (jedná se o byt v nejvyšším

patře).  Výbor  zajistil  proměření  termo  kamerou  na  celém  patře.  Návrh  řešení:
zkontrolovat EQ křivku, případně osadit větší tělesa.  

- Na výbor se obrátil  JUDr. Karel Šturm (zastupuje TJ Sokol v Liboci);   a navrhoval
pronájem  vzájemných  pozemků.  Výbor  schválil  objednat  geodeta,  který  by  v reálu
prověřil situaci s pozemky. Na základě výsledku pak můžeme o problému diskutovat.

- Petice  Azbest  –  na  výbor  se  obrátil  soudní  znalec,  který  se  zabývá  problematikou
azbestu v objektech. Požádal nás o zveřejnění petice na ochranu veřejného zdraví před
vdechováním azbestových  vláken.  V lednu  2018 bude petice  vyvěšena  na  nástěnky,
podpisové archy budou připraveny v kanceláři SVJ vzhledem k osobním údajům. Petici
lze podepsat i přes web. Konkrétní adresa bude zveřejněna na našich www.svjruzyne.cz 

http://www.svjruzyne.cz/


Termín další schůze – 2. ledna 2018 od 19 hod. Zapsal: Martin Karfus


