
Zápis ze sch ůze výboru 
Spole čenství vlastník ů jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podková řská č.p. 933 

 
Č. 3/2009 

 
Datum schůze: 16.3.2009 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: M. Glogar, R. Netopilová, L. Hon člová, B. Zemanová, J. Ou ředník, 
P. Pont 
Omluveni: H. Kollmanová, P. Samohejl, L. Svobodová 
Nepřítomni: 0 
Schůzi řídil: B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 20.4.2009 v 18:00 hod., kancelář správce, etapa 3, 

nebytový prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 
Prosíme obyvatele, aby p ři vjezdu a výjezdu do garáží vyčkali na uzav ření vrat.  

Zabrání se tím vstupu do objektu nepovolaným osobám . 
 

Vyzýváme obyvatele bytové jednotky 4011/E1 k dodržo vání domovního řádu, 
aby svým nadm ěrným hlukem nerušili okolní obyvatele domu. 

 
3. Kontrola stavu řešení otev řených bod ů dle p ředchozích zápis ů schůze výboru 

 
• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 

Koule jsou osazeny, rozšíření branek trvá. 
 
• 03/10/08 Nabídky na obložení stěn 

Zpracovává se nabídka u dodavatele. 
 

• 05/10/08 Aktuální seznam reklamací 
Reklamace se průběžně vyřizují, nejsou hlášeny závažné závady. 
 

• 08/10/08 Vypracování výzvy vlastníkům 
Průběžně aktualizováno, monitorováno a dlužníci jsou řešeni.  
 

• 01/02/09 Vyjádření k dotazu DVOŘÁK-pekárenské stroje a.s. 
Dohoda sjednána, nebude se zasahovat do fasády. 
 

• 02/02/09 Nabídka na výměnu bran 
Úkol trvá. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Pejskové ve vnitrobloku – do vnitrobloku psi nepatří, majitelé psů prosíme o 
dodržování tohoto pravidla uvedeného také v domovním řádu. Na dveře vstupu 
do vnitrobloku budou umístěny cedulky zákaz vstupu se psy. Zároveň se 
připravuje osazení sběrných košů na psí exkrementy v okolí domu. 



 
01/03/09 Rozmíst ění cedulek zákaz vstupu se psy 
Pověřujeme správce rozmístěním cedulek zákaz vstupu se psy na vstupní dveře 
do vnitrobloku. 
 

• Poškozené sklo vstupních dveří – ve vchodu F2 bylo poškozeno sklo ve 
vstupních dveřích vandaly. 
 
02/03/09 Výměna skla ve vchodu F2 
Pověřujeme správce výměnou poškozeného skla ve vstupních dveřích vchodu F2 
na náklady SVJ. 
 

• Zrcadlo z výtahu – ukradené zrcadlo z výtahu, které bylo nuceno společenství 
nahradit, bylo nalezeno minulý týden opět v dříve poškozeném výtahu. Zřejmě se 
zloděj rozhodl zrcadlo vrátit. Náklady na nápravu však již byly vynaloženy, proto 
prosíme obyvatele domu, aby nepoškozovali majetek nás všech. Stojí to zbytečné 
náklady navíc. 
 

• Poškozený nebytový prostor v ulici Pod Harfou – do tohoto prostoru nabouralo 
vozidlo a poškodilo jak nebytový prostor, tak další 3 stojící vozidla před 
nebytovým prostorem. Případ je řešen policií jako autonehoda. 

 
• Výzva při vjezdu a výjezdu z garáží – byly rozmístěny informační cedule na 

vstupní dveře do garáží, kde prosíme, aby řidiči při vjezdu a výjezdu z garáží 
vyčkali uzavření vrat. Do domu se přes ještě nedovřená vrata dostaly nepovolané 
osoby. Chtěli bychom tímto apelovat na Vaši zodpovědnost pro zvýšení ochrany 
Vašeho majetku v garážích a domech. 

 
• Úpravy výtahů – postupně proběhnou úpravy výtahů v jednotlivých vchodech 

dodavatelskou firmou OTIS. Jedná se o bezplatné provedení prací na základě 
podnětu dodavateli, že výtahy mají výpadky. Plánované úpravy by měly dle 
dodavatele situaci zlepšit. 

 
• Stížnosti na některé bytové jednotky – výboru se sešlo několik stížností na 

některé bytové jednotky. Výbor apeluje na obyvatele domu, aby dodržovali 
domovní řád a stížnosti na konkrétní bytové jednotky byly předány na příslušné 
realitní kanceláře zodpovědné za pronájem bytové jednotky. 
 

Zapsal: Martin Glogar 


