
 

 

Společenství vlastníků jednotek Hřebečská čp.2638, Kladno 
 

 

ZÁPIS ze schůze společenství vlastníků b. j.objekt:  
Hřebečská čp. 2638 

 
Datum konání schůze 19.července 2017.  zahájena v 19:00 hodin 

Uživatelů celkem...........76             

Vlastníků b. j. celkem……… 61  Členů SBD celkem:…15 

Přítomno ....35..... (viz prezenční listina)              Přítomno .....5....... (viz prezenční listina) 

SBD Ocelář poskytlo Plnou moc pro zastupování družstevníků paní ing. Dolejšové 

 

 

Program schůze: 

• Stanovisko požárního projektanta 

• Výběr varianty na výměnu dveří 

• Změna rozpočtu na rok 2017 

• Aktuální stav vnitřní rekonstrukce 

• Diskuse 

• Usnesení

 

 

Průběh schůze a přijetí usnesení: 

 

1. Shromáždění je usnášení schopné. Tři účastníci poskytli plnou moc. 

2. Program byl schválen většinou hlasů přítomných. 1 hlas byl proti. 

3. Účastníci byli seznámeni se Stanoviskem požárního projektanta k původní variantě výměny dveří, 

tj. bez dveří na schodiště.  

a. Vyžadovalo by to mít všechny dveře protipožárního charakteru včetně dveří do bytových 

jednotek.  

b. Náklady na protipožární dveře do bytových jednotek si musí hradit obyvatel bytu.  

c. Varianty se zachováním dveří na schodiště vyhovují původním protipožárním parametrům 

budovy.  

d. V případě jakékoliv varianty se nejdříve musí zprovoznit protipožární větrací šachta, 

uvolnit chodby a zajistit nouzové osvětlení na schodišti včetně záložních zdrojů napětí pro 

větrací šachtu a nouzové osvětlení. 

e. Vznikla diskuse, zda budeme chtít protipožární dveře a v tom případě musíme ještě 2-3 

roky šetřit, nebo obměníme stávající stav s vybudováním levých dveří.  

f. Všemi hlasy přítomných bylo odhlasováno, že obnovíme stávající stav, tj budou 

zachovány původní parametry požární ochrany. 

g. 1 diskusní příspěvek byl proti uvolnění = vyprázdnění prostor na chodbách. 

4. Účastníci byli seznámeni se 2 variantami výměny dveří při zachování původních parametrů 

požární ochrany: 

a. Varianta I: všechny troje dveře = pravá chodby, schodiště i levá chodba 

b. Varianta II: pravá chodba a schodiště, levé dveře bychom se nedělali 

5. Varianta I byla schválena většinou hlasů přítomných. 1 hlas byl proti. 

6. Nová varianta dveří je dražší, protože zahrnuje i dveře na schodiště. Z toho důvodu došlo i ke 
změně rozpočtu na rok 2017 

7. Rozpočet byl schválen většinou hlasů přítomných. 1 hlas se zdržel. 

8. Účastníci byli seznámeni se změnou harmonogramu rekonstrukce.  

 

 

 

 

 



 

 

 

9. V týdnu od 24.7. začnou demolice v suterénu. Práce budou trvat cca 5 dnů.  

10. Usnesení – Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

USNESENÍ SCHŮZE 

 

Shromáždění vlastníku jednotek přijalo toto usnesení: 

Shromáždění vlastníku jednotek schvaluje: 

1. Program schůze  

•  SCHVÁLENO většinou hlasů přítomných, 1 bylo proti 
2. Výběr varianty I na výměnu dveří = všechny troje dveře 

• SCHVÁLENO většinou hlasů přítomných, 1 bylo proti 
3. Změna rozpočtu na rok 2017 

•  SCHVÁLENO většinou hlasů přítomných, 1 se zdržel hlasování 
4. Schválení usnesení 

• SCHVÁLENO všemi hlasy přítomných 

Poznámka: presenční listinu nevkládáme na webové stránky z důvodu možnosti zneužití podpisů. 

 

Zapsala: Ing. Anna Dolejšová 

 

 

Za Výbor SVJ:                                                                         Zápis ověřil: 

Jan Tryner v.r.– předseda SVJ                                                 Ladislav Holý v.r. 

 

 


