
Zpráva o činnosti Společenství a představenstva BD za uplynulé 

období 

Scházíme se až nyní, neboť původně plánované dubnové zasedání plén muselo být zrušeno z důvodu 

vládního nařízení kvůli koronaviru Covid 19. Od poslední společné členské schůze a shromáždění 

vlastníků se představenstvo, i jako předseda společenství,  scházelo pravidelně každý měsíc a řešilo 

běžné provozní a organizační záležitosti. Zabývalo se stížnostmi a podněty členů, řešilo i stížnosti na 

narušené sousedské vztahy a občanského soužití. Kladem je, že nebyly závažné a nebylo jich  mnoho.  

Bohužel přetrvává nešvarem je odkládání předmětů ve společných prostorách, zejména na chodbách, 

které dle požárních předpisů musejí zůstat volné. Za nedodržení nám hrozí vysoké pokuty. Podle požární 

revize objektu je nutné veškeré věci odstranit a nezavdat tak příčinu k možnému postihu. Rovněž ne 

vždy se dodržuje domovní řád, který je zejména porušován při rekonstrukcích a přestavbách bytů. Jde 

zejména o prach a hluk a nedodržování stanovených hodin.  Tímto sobeckým jednáním tak dochází 

k narušování občanského soužití, které ohrožuje pokojné užívání bytu, na který má každý právo. 

Bohužel naše možnosti k zjednání nápravy jsou velmi omezené, pokud nedochází k zásadnímu 

porušování stanov (např. neplacení).  

 Ne zcela bylo vyřešeno označení sklepních kójí alespoň číslem vchodu a bytu tak, jak uloženo na 

poslední schůzi. Při havárii inženýrských sítí se tak těžko dohledává držitel sklepní kóje. Žádáme tedy 

opětovně držitele neoznačených kójí, aby tak neprodleně učinili.   

K dnešnímu dni má společenství 177 vlastníků + 1 BD, tedy celkem 178 vlastníků. Aktuální podíl BD 

na budově klesl na 42,12 %. Pozitivní je, že většina vlastníků (kromě šesti) jsou zároveň i 

družstevníky (315+1), takže nemusíme vytvářet a platit další struktury vedení správy objektu.  

 
K úkolům od poslední schůze patřilo uskutečnění ankety na průzkum zájmu několika variant na 
revitalizaci.  Ankety se zúčastnilo 237 bytů (z 323), tj. 73,83 %. Předložené varianty obdržely hlasy takto: 
Varianta A získala 43 hlasů (18,14%), varianta B 68 hlasů (28,69%) a varianta C 116 hlasů (48,94%). 
Neprovádět žádné uvedené stavební úpravy požadovalo 10 bytů (4,21%). O tom, která varianta zvítězí, 
budeme dnes hlasovat.  

 

Na závěr informace o stavebním ruchu v okolí našeho objektu. Do konce srpna měla být hotova 

dešťová kanalizace, prováděná firmou Inos a do konce měsíce října dokončení rekonstrukce 

ulice firmou Porr a.s. Již nyní je zřejmé, že se termíny posunou, a že slibovaný termín dokončení 

ulice nebude dodržen. Bohužel plánované omezení s námi nikdo nekonzultoval, ani nás 

neinformoval. Ať už se jedná o investory TSK, PVS či MČ8. Informace získáváme z médií a 

jiných veřejně dostupných zdrojů. Dle zjištěných informací by kontejnerová stání na odkládání 

odpadu měla zůstat na stejném místě jako dosud. Od původního termínu dokončení uběhl již 

rok a otázkou zůstává, zda se dá uvedeným termínům na dokončení věřit. 

 

V červenci uplynulo 10 let od vzniku BD, bohužel pro oslavy, vzhledem k situaci, nebylo místo.  

Přejeme do dalších let všem pohodové a nerušené bydlení a děkujeme za spolupráci. Děkuji za 

pozornost. 

Zdeněk Kovářík, t.č. předseda BD 
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