
Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků  

Nekvasilova 584-587  

konané dne 1. června 2022 v 19:00  
 
Přítomni:  Ing. Jiří Horák Ph.D., Lucie Janošková  
Omluvena: Mgr. Barbora Schmidtová 
 

Výbor Společenství vlastníků: 

1. Informuje, že ve dnech 2. (vchod 587), 3. (vchod 586), 22. (vchod 585) a 23. 
(vchod 584) června proběhne integrace vodoměrů (SV i TUV) a některých 
indikátorů topných nákladů (ITN) do jednotného systému dálkového odečtu. 
Naším (již dříve deklarovaným) cílem je mít v domě jeden systém, který dálkově 
(radiově) odečítá hodnoty spotřeby ze všech indikátorů a vodoměrů, tj. pro 
studenou vodu, teplou vodu i pro topení. Prakticky půjde o rychlou návštěvu (cca 
10 min.) dvou pracovníků firmy GREGS (která je subdodavatelem firmy INMES), 
kteří speciální optickou hlavicí načtou přístupové kódy z vodoměrů (a případně 
ITN) tak, aby byla nastavena správná komunikace s datovou bránou v přízemí 
bytového domu. Ohledně harmonogramu vás budeme kontaktovat. 

2. Informuje, že 23. 5. 2022 proběhla kontrola systému nouzového osvětlení ve 
všech patrech bytového domu. Revize konstatovala všechna světla funkční, tj. na 
rozdíl od předcházejících let nebude nutná výměna některých nouzových světel. 
Provedl pan Miroslav Mašek (IČO 480 498 24). 

3. Informuje, že v návaznosti na odvolací rozhodnutí Magistrátu, které potvrdilo 
rozhodnutí stavebního úřadu o umístění 1. etapy projektu Bytové domy Čechie, 
byla ve spolupráci s advokátní kanceláří Šrubař & Partners (dále jen „AK“) 
připravena a odeslána správní žaloba na zrušení obou těchto rozhodnutí. Žaloba 
je jedinou možností obrany proti vzniklému stavu. Součástí žaloby bylo i navržení 
přiznání odkladného účinku, jelikož by investor mohl začít stavbu realizovat.  

4. Ve věci výstavby na místě stávajícího hotelu Čechie dále informuje, že proběhlo za 
přítomnosti AK, za účasti zástupců investora a zastupitelů Městské části Praha 8 
několik jednání, na základě kterých architekti projektové kanceláře investora 
několikrát přepracovali projekt na základě připomínek ze strany zástupce 
veřejnosti. V rámci našeho úsilí chceme (společně se sousedními bytovými domy) 
dosáhnout snížení koeficientu podlažní plochy, resp. míry využití území, většího 
podílu zeleně a volných ploch, a zachování urbanistické struktury sídliště 
Invalidovna. O dalším postupu vás budeme i nadále informovat. 
 

5. Informuje, že zůstatek na účtu SVJ ke dni 31. 5. 2022 činil 972 452,46 Kč. 

6. Informuje vlastníky o tom, že příležitost pro setkání se členy výboru SV 
(konzultační hodiny) bude ve čtvrtek 30. června 2022, a to mezi 18:30 a 19:00. 

 
 

zapsal Ing. Jiří Horák, Ph.D. 


