
Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků  

Nekvasilova 584-587  

konané dne 3. února 2021 v 19:00 
 
Přítomni:  Ing. Jiří Horák Ph.D., Mgr. Barbora Schmidtová 
 

Výbor Společenství vlastníků: 

1. Informuje, že byly provedeny odečty tepla (provedl pro společnost INMES pan 
Prokůpek), a dále TUV a SV (provedeno dálkově výborem SVJ). Vyúčtování za 
rok 2020 bude předloženo vlastníkům v řádném termínu.  

2. Informuje, že byla zpracována celková revize uzemnění (v návaznosti na 
rekonstrukci střešních bleskosvodů), kterou provedl revizní technik pan 
Havlíček. Na základě zjištění revize bude do konce března 2021 vylepšeno 
uzemnění zemničů č. 2, 3, 6 a 9 (které v současnosti mírně přesahují hodnotu 
doporučenou ČSN 34 1390) tak, aby bylo naprosto v souladu s normou.    

3. Informuje vlastníky, že ve spolupráci se sousedními SVJ a advokátní kanceláří 
Šrubař & Partners odeslal finální verzi doplnění odvolání proti územnímu 
rozhodnutí BD Čechie, přikládáme k tomuto zápisu. 

4. Informuje vlastníky, že ve spolupráci se společností Cistetopeni.cz (Standby 
Solutions, s.r.o.) připravila pro vlastníky, kteří budou mít zájem (pro prvních 5 
vlastníků, kteří se přihlásí), možnost nasnímání radiátorů ústředního topení 
v jejich bytech termokamerou s cílem zjistit jejich účinnost. Pokud bude 
konstatována nízká účinnost (způsobená usazeninami uvnitř topných těles), 
naplánuje SVJ na vhodný termín čištění topné soustavy v bytovém domě. 
Pokud máte zájem, kontaktujte nás prosím do 24. 2. 2021 na e-mailu 
svnekvasilova@seznam.cz, případně vhozením lístku do schránky ve vestibulu. 

5. Informuje, že byla provedena revize elektro ve společných prostorách 
bytového domu (provedl jako obvykle pan Mašek). Zjištěné závady spočívaly 
v poškozených svorkovnicích ER (4 svorkovnice, nejedná se o havarijní situaci, 
poškozeno v průběhu času dotahováním šroubů atp.) a nefunkčních 
pohybových čidlech osvětlení (8 kusů). Závady budou v nejbližší době 
odstraněny.  

6. Informuje, že v souvislosti s často přeplněnými popelnicemi na recyklaci 
plastu v kontejnerovém stání požádal příslušný odbor MČ Prahy 8 o jejich 
častější vyvážení. Zároveň apeluje na všechny vlastníky a nájemníky, kteří 
nejsou v seniorském věku, aby pro recyklaci využívali recyklačních stanovišť 
s velkými kontejnery (před sousedními bytovými domy) a umožnili seniorům 
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žijícím v našem bytovém domě prioritně využívat recyklační popelnice v našem 
kontejnerovém stání. A rovněž apeluje na všechny, aby při ukládání 
recyklovatelného odpadu vždy sešlápli plastové lahve nebo kartonové obaly a 
rozložili krabice! 

7. Informuje, že přistoupil k objednání umístění a svozu 2 ks popelnic na 
bioodpad, aby byl během vegetační sezóny zajištěn pravidelný odvoz posekané 
trávy a posbíraných větví bez dopadu na zaplnění kontejnerů na směsný 
odpad. Tyto popelnice bude možné používat i pro odkládání bioodpadu 
z domácností vlastníků a nájemníků bytových jednotek. 

8. Informuje, že zůstatek na účtu SVJ ke dni 31. 1. 2021 činil 657 444,39 Kč  
(v měsíci lednu došlo k úhradě fa za rekonstrukci stoupaček ve vchodu 586). 

9. Informuje vlastníky o tom, že další příležitost pro setkání se členy výboru SV 
(konzultační hodiny) bude ve středu 10. března 2021, a to mezi 18:30 a 19:00. 

 

 

 

zapsal Ing. Jiří Horák, Ph.D. 


