
 

 

 

ZÁPIS ze shromáždění SVJ Hřebečská čp. 2638  
konaného dne 4. listopadu 2019 

 
Datum konání: 4. listopadu 2019                        Zahájení v 19:00 hodin 
Uživatelů celkem...........76             
Vlastníků b. j. celkem……… 67                                    Členů SBD celkem:…9 
Přítomno ....40 (viz prezenční listina)                                                         Přítomno .....9 (viz PM SBD) 

Program shromáždění: 

• Mravenci a jiná havěť v bytech 

• Výměna vodoměrů 

• Požární kontrola – věci na chodbách 

• Suterén – Kolárny, sklepy   

• Ostatní – psi, děti u vchodu 

• Usnesení 

 
Průběh shromáždění a přijetí usnesení: 
Shromáždění bylo usnášení schopné. Plnou moc poskytli vlastníci: Kroupa, Sedláková, 
Přívratská a SBD Ocelář za  (9 hlasů). 

1. Předseda SVJ pan Tryner přivítal všechny účastníky, omluvil zástupce SBD Ocelář 
a seznámil účastníky s programem. Program byl schválen všemi hlasy 
přítomných. 

2. Ing. Dolejšová seznámila přítomné s plánovanou akcí Desinsekce bytů od 
mravenců, která proběhne ve dnech 11. a 12.11. vždy od 17:00 hod. 
Připomenula, že všichni obyvatelé dostali do schránek leták, ve kterém byli 
upozorněni i na zvýšený výskyt nežádoucího hmyzu v celém Kladně. Jedná se 
zejména o šváby a štěnice. Vyzvala přítomné, aby byli ostražití a v případě 
jakéhokoliv podezření se při provádění desinsekce mravenců, nestyděli zeptat 
pana deratizéra. Přítomni byli seznámeni s tím, jak výskyt poznat i s riziky 
spojenými se zanedbáním příp. pozdním řešením situace. 

3. Pan Tryner seznámil přítomné se 3 nabídkami na nové vodoměry. Výměna 
proběhne v lednu 2020. Podrobně zdůvodnil, proč výbor doporučuje právě firmu 
Techem, i když není nejlevnější. Přítomní všemi hlasy odsouhlasili jako 
dodavatele firmu Techem. 

4. Přítomní byli informováni o tom, že ve společných prostorách – chodbách, je 
opět umístěno spousta věcí, které tam nepatří. Výbor SVJ OPĚT DŮRAZNĚ 
UPOZORNIL na rizika s tím související, protože se jedná o porušení zákona o 
požární ochraně. S tím souvisí riziko vysokých pokut jak pro SVJ (hrazeno z 
„fondu oprav“ tj. peněz nás všech) tak pro konkrétní obyvatele bytu (musí 
uhradit vlastník bytu ze svého). Pan Tryner a paní Dolejšová důrazně vyzvali 
přítomné o sjednání nápravy. To samé se týče i sklepů. 

5. Byla připomenuta pravidla provozu v kolárnách: Kolárny slouží POUZE PRO 
ÚSCHOVU KOL! Není zde prostor pro příslušenství = nosiče na kola, 
vozíky…Dodržujte počet kol, které jste si nahlásili. V případě, že do kolárny 
přidáte další kolo, někdo ze stávajících uživatelů nebude mít prostor pro svoje 
kolo. Kola umísťujte na stojany. ZAMYKEJTE KOLÁRNU I CHODBU! Jinak Vám 



 

 

pojišťovna v případě vzniku škody tuto škodu neuhradí! Obě dvě kolárny jsou 
již obsazeny. Pokud bude zájem, můžeme si schválit vybudování 3.kolárny. 

6. Dále jsme informovali o nežádoucím chování dětí před domem a ve vchodě, 
které bylo zachyceno na kamerách a projednali jsme situaci s konkrétní rodinou. 
Rovněž jsme opětovně upozornili na znečišťování vchodu do domu od psů.  

7. Náměty od Vás: 

• Paní Hamrníková: Navrhuje pořídit a naistalovat na přívod vody do domu 
filtrační zařízení proti snížení vodního kamene. Návrh byl schválen 
většinou hlasů přítomných. 1 se zdržel hlasování. Výbor zjistí možnosti a 
na další schůzi předloží nabídky. 

• Ing. Tuček: navrhuje ve vstupu do suterénu rozšířit/vyměnit vodící 
kolejnici pro kola a kočárky. Výbor zjistí možnosti a zajistí realizaci 

8. Ostatní připomínky: Paní Pavienská: na balkoně má pořád nedopalky cigaret 
pravděpodobně z 12. patra (11.patro jsou nekuřáci). Kdo kouří na balkoně, tak ať 
používá popelník! 

9. Shromáždění přijalo USNESENÍ, které bylo schváleno všemi hlasy. Schválené 
usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu. 

Poznámka: presenční listinu nevkládáme na webové stránky z důvodu možnosti zneužití 
podpisů. 
 
Zapsala: Ing. Anna Dolejšová  
Za Výbor SVJ:  
Jan Tryner v.r.– předseda SVJ 
Karel Matějů v.r. – člen                                                                     V Kladně dne 5.11. 2019 


