
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

Vážení vlastníci,

jelikož se schůze výboru našeho SVJ v dubnovém termínu nekonala z důvodu nařízení vlády 
o karanténě, předkládáme Vám souhrn informací o dění v našem SVJ.

1. Výběrové řízení na rekonstrukci kotelny a správu kotelny jsme rozeslali 13ti firmám.
Do daného termínu (6.4.2020) nám nabídku poslalo 9 firem. Dne 21.4.2020 proběhlo
výběrové řízení za účasti: pan Koten, Uhlíř, Frieszová a za DR pan Chalupa a bylo
rozhodnuto,  že  5  firem  postupuje  do  dalšího  kola  výběrového  řízení  k doplnění
informací do 27.4.2020. 

2. Nové stanovy – připomínky a návrhy se řeší emailem. Pracovní skupina vedená panem
Kotenem nám zatím žádnou zprávu nedodala. 

3. Havárie prasklého potrubí – ve vchodu 591 (kolárna) došlo uvolnění šroubení u topení
a kolárna byla částečně vytopena. Škody na majetku SVJ nebyly žádné. Oprava byla
zařízena.
V kotelně  došlo  k havárii  potrubí  k nádržím  s vodou.  Díky  rychlému  zásahu  pana
Uhlíře nedošlo k dalším škodám. 

4. Od  13.3.2020  probíhá  zvýšený  úklid  domů.  Je  prováděna  5x  týdně  dezinfekce
vchodových klik, madel zábradlí od přízemí do suterénu a tlačítka ve výtazích. 

5. Dne 10.3.2020 bylo zajištěno pro SVJ 25ks šitých roušek od MěÚ Praha 6, které byly
rozdány potřebným seniorům.

6. V průběhu března a dubna byly postupně rozdávány do poštovních schránek cca 70ti
seniorům časopisy křížovek. 

7. Dne 7.4.2020 bylo oznámeno všem vlastníkům, kteří mají pronajatý společný balkon o
uhrazení příslušené částky do 30.4.2020

8. Dne 9.4.2020 byly provedeny sondy do všech střech z důvodu zjištění stavu střech
kvůli zateplení.

9. Dne  10.4.  2020  před  Velikonocemi  bylo  předáno  15  kytiček  tulipánů  osamělým
seniorkám. 

10. V týdnu od 9.-17.4. byla umyta všechna okna od sušáren a sklepů ve všech vchodech. 
11. V době od 15.4. probíhá mytí  oken, parapetů a dveří  u společných balkonů. Všem

vlastníkům jsou před daným termínem zasílány SMS k          zpřístupnění balkonů.
12. Dne 17.4. bylo provedeno pokácení staré jabloně a prořez dvou olší za kotelnou.
13. Dne  21.4.  byla  provedena  ve  všech  vchodech  celková  dezinfekce  domů.  Byly

dezinfikovány  stěny,  dveře  (i  od  bytů),  madla,  schody,  výtahy,  vchodové  dveře,
poštovní schránky atd. Tento dezinfekční prostředek nebyl škodlivý pro lidi ani zvířata
a má účinnost 14dní. Celková cena byla 18.720Kč.
V případě  nutnosti  bychom  dezinfekci  opakovali  s tím,  že  platba  bude  provedena
z fondu příslušeného vchodu na objednání. 

14. 1x týdně probíhá zálivka u nově vysazených keřů okolo autopřístřešků.
15. V Ruzyňské 584 proběhne výmalba chodeb a společných prostor. 
16. V současné době neevidujeme žádné dlužníky
17. Byly předložena zpráva dozorčí rady – viz. nástěnka



Žádáme vlastníky a nájemníky ze vchodu Pavlovská 589 a 590, aby v nebytových prostorech
(společné chodby, sklepy, sušárny, prádelna) si udělali pořádek a vyklidili nepotřebné věci.
Na tento nešvar již upozorňujeme delší dobu. 

Dne 10.4 a 15.4 došlo k násilnému poškození výtahových tlačítek ve vchodu Pavlovská 591.
Tím pádem nejezdil výtah přes celý víkend do 5.patra. Prosíme vlastníky o obezřetnost.

Děkujeme všem vlastníkům, kteří se starají o předzahrádky v našem SVJ. 

Děkujeme všem, že se snažíte v této nezvykle těžké době udržovat pořádek, nosíte roušky a
chováte se zodpovědně. 

V Praze dne 22.4.2020

Zapsala : Blanka Frieszová, Alena Šebíková


