


Dobrý den Vám všem ve výboru SVJ, 

:( 

*

jejich návazností - harmonogram, jak budou práce po sobe následovat.

To se však nestalo.

pronajímají jinak by je to 

vým ny podlahové krytiny, necele % to p ehlasovalo. 

A že hrstka lidí „vlastník “ žádala o oficiáln , aby došlo k revizi hlasování a to do 
za tku rekonstrukce. Tak o tom nevím, že by k tomu došlo. Pro by se dnes v kovidové

. Hlavn že utrácíme co si naspo ili vlastníci, a te již do toho 
nekafrejte. Je tak ? 

*

asné rekonstrukci „plechových sk ní“ jsem z nepokojen probíhajícími pracemi a 
jak je to výborem SVJ zeno. 

- Zbyte n úzké sk n jejich e byla provád firm na zená ze strany SVJ. 
o Pro by m ly být za stejnou cenu širší, což firma navrhovala. 
o , vždy se to za 5 let m e d lat znova. 

- V hlasování „Per Rollam“ byly uvedeny práce jež ve smlouv s provád cí firmou v bec 
nejsou zahrnuty! Pro ?

o firmou.
o Tudíž budou- jelikož n které práce již ud lali, bude se 

jednat o drahé „více“ práce, které nejsou zahrnuty do kone né ceny. 

Když takto bude ešena každá plánovaná rekonstrukce, tak abychom si vzali p j ku na 
zaplacení poslední rekonstrukce. 



- Práce k dnešnímu dni 14.03.2021 již ené.
o Podle slov provád cí firmy nemají dokon eny práce z d vodu prostoj

nezap in né firmou, ale z d vodu prostoj ve vyjád ení SVJ. 
o Kdo vzniklé prostoje firm ekající na vyjád ení SVJ bude platit? 

No p eci my všichni - lenové SVJ.
o Jak to bude se stávající kabeláží, zejména pro pevné telefony ?

I když sta ilo vycházet z revizní zprávy jež byla vystavena etím
rekonstrukce a za dit/vykomunikovat s telekomunikacemi p epojení
stávajících „starych“ tel.rozvod na nové rozvody které si telekomunikace 
p ed již ve stávajícím rozvodu. 

- V zápisu stavebního deníku byl zapsán požadavek na prov ení pevných telefon ze
strany výboru SVJ.. 

o Ale žádné požadavky na zjišt ní kdo má pevnou linku jsem nezaznamenal. 
o Jaké kroky byly v tomto ze strany SVJ podniknuty ? 

- Dále od pracovník jsem se dozv d l, že se mají natáhnout optické kabely pro zvonky.
o Jestli je to pravda, pak toto s nikým z vlastník byt v SVJ nebylo komunikováno.
o Budou tedy zvonky s obrazovkou a kamerou ? Proc jinak optika ? 
o

relátky tahat optika.

- Nové budované SDK sk n jsou v n kterých patrech budovany 1-2 cm od sousední zdi.
o Jak to tam mal nat ou/vymalují?

Doporu uji vy a zarovnat tmelem. 
Dále navrhuji, aby do každé - nové SDK sk n byly nataženy 
až dva prázdné husí krky pro p padné budoucí datové kabely pro leny 
SVJ i jiné prosp né kabely. 

* 

 


