
Informace o provedených a probíhajících opravách a aktuálním 

technickém stavu domu 

      V roce 2019 se prováděly převážně údržbové  práce a drobné havarijní opravy, 

nutné nejen z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku, ale i z důvodu zlepšování 

podmínek bydlení.  Zejména šlo o  zednické, instalatérské, topenářské a 

elektroinstalační práce. Například byla provedena oprava a výměna poškozených 

dlaždic na vstupních schodištích,  zlepšení stavu sklepních prostor (oprava dveří, 

zednické a malířské práce), pořízeny a osazeny stojany na kola. Řešily se rovněž 

běžné drobné závady ve společných prostorách na vodovodním a 

elektroinstalačním zařízení, tak v bytech na zařízení společenství jako výměna 

vadných uzávěrů a těles topení. Z důvodu ochrany majetku proti vandalismu byly 

i výtahové klece vybaveny kamerovým systémem (ne on line, ale slouží jen 

v případě potřeby pro poskytnutí či zhlédnutí záznamu na základě požadavků 

oprávněných osob či orgánů). Další podrobnosti o provedených akcích jsou 

uvedeny ve Zprávách o hospodaření za rok 2019 Společenství vlastníků a BD 

Cafourkova.  

Co se týče starších schválených investičních akcí PIO, zde zůstaly pouze 2 akce: 

a) krytá uzamykatelná kontejnerová stání a b) výstavba plynové kotelny a 

plynovodní přípojky. Na poslední náhradní schůzi v červnu, byl schválen částečně 

Rámcový plán investic na období 2019 – 2020. Po zredukování tohoto plánu byla 

schválena pouze c) oprava vstupů – rekonstrukce vstupních schodišť. Vyňat byl 

návrh na rekonstrukci a zasklení lodžií s tím, že představenstvo dostalo mandát  

provést anketní formou zjištění na rekonstrukci a rozšíření lodžií, včetně 

rekonstrukce venkovního pláště objektu (zateplení). Bohužel žádná ze třech 

variant nedostala dostatečnou podporu, tj. nadpoloviční většinu, byť maximální 

varianta (komplexní řešení revitalizace objektu) obdržela nejvíce hlasů.  

Ada) Co se týče krytých kontejnerových stání, zde byla podepsána dohoda o 

dílo ze zhotovitelem, včetně projektu, ale čeká se jen na dokončení ulice firmou 

Porr. Bohužel vhledem k rozšíření zálivů pro kontejnerová stání a zhotovení 

třetího zálivu na tříděný odpad se bude muset projekt předělat. Dle sdělení 

zhotovitele se samotná instalace a montáž by trvala cca 2 měsíce.  

Adb) Výstavba kotelny a plynovodní přípojky se řeší již přes druhý rok. Jsou 

hotovy projekty a požadovaná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů. Nejdéle 

se čekalo na vyjádření TSK (cca 7 měsíců). Stavební řízení na kotelnu bylo 

zastaveno v roce 2019, z důvodu neexistence plynové přípojky. Stavebním 

úřadem však bylo přislíbeno znovu zahájení stavebního povolení na kotelnu po 

zřízení plynové přípojky. Dále se dlouho čekalo na územní souhlas 

s vybudováním plynové přípojky, který po intervenci pana předsedy jsme 



obdrželi až v únoru letošního roku. Od té doby PPS řešila projekt a v současnosti 

projednáváme nabídku od zhotovitele PPSD na výstavbu tohoto plynárenského 

zařízení. Bohužel nabídková cena na pořízení plynové přípojky je poměrně 

vysoká (cca 1,2 milionu). Z naší strany děláme pro zdar akce maximum, ale 

byrokraticko administrativní zátěž neovlivníme.  

Adc) oprava vstupů – rekonstrukce vstupních schodišť. Zde máme připraveno 

výběrové řízení na zhotovitele, které jsme však odložili z důvodu možného 

schválení celkového komplexního řešení revitalizace pláště domu, jak z důvodu 

technického řešení, tak z důvodu možného poškození hotového díla.  

Do navrhovaného doplnění Rámcového PIO jsme zařadili 3 varianty tak, jak byly 

uvedeny v proběhlém průzkumu (anketě) a ponecháme na plénum, jak rozhodne. 

Vzhledem k nedobrému  technickému stavu lodžií budeme k rekonstrukci lodžií 

stejně muset za čas přistoupit.  

Závěrem chci poděkovat představenstvu a KK i správcům za přínosnou 

spolupráci. Děkuji za pozornost. 
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