
12/2008 
Usnesení 

ze zasedání výboru SVJ Vratimovská 481-484, 
 konaného dne 26. června 2008 

 
Přítomni: Ing. Doležal, Hančlová, Ing. Vaňatová, Vacík 
Nepřítomni: Bílková 
  
Výbor Společenství vlastníků jednotek: 
 
I. konstatuje:  

 ve všech vchodech byla provedena rekonstrukci vodoměrné soustavy  
 Pražskou vodárenskou, a. s.  byla provedena oprava hlavních uzávěrů jednotlivých 

vchodů 
 v kočárkárně vchodu 482 je skládka nepotřebných věcí, znemožňující přístup 

k uzávěrům stoupaček, Vyzýváme majitele těchto věcí k okamžitému vyklizení, 
nebudou-li tyto věci vyklizeny do 12.7.2008 budou zlikvidovány na náklady všech 
vlastníků.(velkokapacitní kontejner přistaven v ul. Chlebovické dne 11.7.2008) 

 
II. bere na vědomí: 

 informaci Ing. Doležala, že v rámci rekonstrukce vodoměrné soustavy byly 
zjištěny závažné nedostatky na stoupačce kanalizace ve vchodu 481, havarijní stav  

 byla zjištěna špatná funkčnost uzávěrů vody jednotlivých stoupaček 
 stížnost na úklid ve vchodech 481 a 482 (v měsíci červnu se 3 týdny za sebou 

neuklízelo) 
 provedení výměny žárovky nad vstupem do vchodu 483 
 odečty vodoměrů byly provedeny podle plánu, přístup k vodoměrům nebyl 

umožněn v následujících bytech 
 vchod 481: byty č. 2, 8, 10, 11, 14; vchod 483, byty č. 2, 5, 18; vchod 484 byt č.10 
- místní šetření ve spolupráci se stavebním odborem MČ pí Větrovskou, se 
 uskuteční dne 27.6.2008 – zatékaní do objektu při přívalových deštích 

 
III. schvaluje : 

 výzvu uživatelům výše uvedených bytů, aby  do 4. 7. 2008 provedli odečet sami a 
lístek s následujícími údaji vhodili do schránky SVJ umístěné ve vchodu 484  

 vchod č./byt č.      datum odečtu 
 výrobní číslo vodoměru pro studenou vodu (SV) stav vodoměru 
 výrobní číslo vodoměru pro teplou vodu (TUV)  stav vodoměru 
 Jméno a příjmení toho, kdo odečet provedl a podpis 

 
IV. ukládá: 
  -    Ing. Vaňatové zjistit kontakt na osobu MČ, která umožní přístup do prostor MČ 

  pro kontrolu uzávěrů stoupaček vody 
-     Ing. Doležalovi zjistit účinnost a cenu samoodvzdušňovacích ventilů pro případné 
       zakoupení a montáž do bytů v 7.patře – úkol trvá  

 

Příští zasedání výboru SVJ se uskuteční 
na základě svolání podle potřeby v 19.00 hod. 

ve sklepní místnosti vchodu 482 
 

Zapsala: Ing. Vaňatová    Schválil: Ing. Doležal 
 


