
INFORMACE O STAVU REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ V DOMĚ 

Výměna oken ve společných prostorách 
• 10. 12.2015 byla dokončena první etapa výměny oken ve společných prostorách ve vchodech 538 – 543.  

Stavba byla bez výhrad převzata (vyjádření technického dozoru na webu SVJ). 

• Část oken ve vchodu 538 a na spojovací chodbě mezi 538-539 bude vyměněna ve druhé etapě  

(začátek 25. 1. 2016).  

• Okna v suterénech jsou osazena bezpečnostními skly Connex 44.4, nejsou již nutné mříže, proto byly 

odstraněny. Certifikát pro pojišťovnu je možné stáhnout na webu SVJ. Žádáme vlastníky, aby z bezpečnostních 

důvodů nenechávali otevřené ventilačky.  

• Okna a dveře na lodžie jsou zatím vybaveny obyčejnými kličkami, v případě zájmu je bude možné později 

vyměnit za kličky se zámky (výbor osloví vlastníky anketou). 

• Jakékoli závady na oknech, prosím, bez prodlení nahlaste na svj@fertekova.info k případné reklamaci 

zhotoviteli. Děkujeme. 

Poškození nových plastových oken a dveří petlicemi, visacími zámky apod. bude postiženo 
přeúčtováním nákladů na opravu (výměnu okna či dveří) vlastníkům daného vchodu. 
 

Firma Otherm nabízí vlastníkům slevu na výměnu oken v bytech v návaznosti na naši zakázku.  

Pro konkrétní informace se obracejte na pana Pecháčka, tel. č. 602 411 999. 

Elektro 

• Aktuální informace o průběhu rekonstrukce je možné zjistit ze zápisů autorského dozoru pana 

Znamenáčka na webu SVJ. 

• U zadních vchodových dveří jsou nově instalována zvonková tabla, tato nyní fungují pro spojení s byty, 

nelze je zatím použít k otvírání dveří z bytů. To bude možné až po plánované výměně dveří. 

• Informace pro vlastníky ve vchodech 544 - 545: do 29. 2. 2016 bude možné doplnit průrazy pro 

slaboproud (pro společnou anténu a pro alternativní poskytovatele internetu) do bytů. Kabely budou 

ukončeny na náklady projektu (SVJ) ve smyčce nad vchodovými dveřmi, případně v komoře. Konkrétní 

termín je nutné dohodnout s panem Kobesem, tel. č. 777 579 907.  

• Ve vchodech 546-548 byly práce na výměně elektrorozvodů dokončeny.  

• Po 4. 1. 2016 budou pokračovat práce ve vchodech 541-543 a započnou přípravné práce ve vchodu 

540. Znovu připomínáme vyklizení všech chodbiček před byty. 

• Ve vchodech 544 - 548 dokončují instalační práce noví poskytovatelé internetu. Od 11. 1. 2016 budou 

nabídky služeb vyvěšeny na nástěnkách. 

Poškození nových zvonkových tabel vylepováním jmenovek apod. bude postiženo 
přeúčtováním nákladů na opravu (výměnu) příslušnému vlastníkovi. 

Rekonstrukce interiérů bude navazovat v druhé polovině roku 2016 (po schválení rozpočtu 
shromážděním SVJ). 


