
Zápis ze sch�ze výboru 
Spole�enství vlastník� jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podková�ská �.p. 933 

�. 4/2009 

Datum sch�ze: 20.4.2009
Místo jednání: Praha 
P�ítomni: M. Glogar, H. Kollmanová, P. Samohejl, L. Svobodová, R. Netopilová, 
L. Hon�lová, J. Ou�edník, P. Pont 
Omluveni: B. Zemanová 
Nep�ítomni: 0
Sch�zi �ídil: L. Svobodová 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další sch�ze – 8.6.2009 v 18:00 hod., kancelá� správce, etapa 3, 

nebytový prostor 6. 

2. D�ležitá sd�lení 

Pan ing. Pavel Rejchrt, vedení Finepu, navštívil bytové domy a okolí Nové 
Harfy. Projednal s �leny výboru a správcem objektu aktuální situaci a aktuální 

problémy na Nové Harf� (parkování, odpad a další). Významn� výboru SVJ 
pomáhá p�i �ešení problém� a za jeho pomoc mu velice d�kujeme! 

Poda�ilo se zajistit vyst�hování byt� 3046/F2, 4011/E1. Byty spravovala realitní 
kancelá�, která dala nájemník�m výpov�� pro stálé porušování domovního 

�ádu nadm�rným hlukem, kterým rušili okolní obyvatele domu. 

Vyzýváme obyvatele bytové jednotky 5032/F1 k dodržování domovního �ádu, 
aby svým nadm�rným hlukem a odhazováním nedopalk� z balkónu nerušili a 

neobt�žovali okolní obyvatele domu. 

3. Kontrola stavu �ešení otev�ených bod� dle p�edchozích zápis� sch�ze výboru 

• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku
Rozší�ení branek trvá. 

• 03/10/08 Nabídky na obložení st�n
Zpracovává se nabídka od dodavatele. 

• 05/10/08 Aktuální seznam reklamací
Reklamace se pr�b�žn� vy�izují, nejsou hlášeny závažné závady. 

• 08/10/08 Vypracování výzvy vlastník�m
Dlužníci jsou �ešeni.  

01/04/09 Zaslat výzvy zahrani�ním vlastník�m 
Výbor SVJ pov��uje Renátu Netopilovou a Lucii Svobodovou zaslat vlastník�m 
dlužných závazk� ze zahrani�í informaci k dlužným �ástkám a p�i jejich 
neuhrazení návrh na vydání platebního rozkazu. 

• 02/02/09 Nabídka na vým�nu bran



Výbor odsouhlasil nabídku na vým�nu bran ve vstupních vchodech do objektu E, 
F domu. Jedná se o 4 kusy, které budou vym�n�ny ve všech vchodech E1, E2, 
F1 a F2. Kvalitn�jší výrobek, než jsou nyní dve�e osazeny, by m�l snížit hluk a 
zvýšit kvalitu zavírání vstupních dve�í. Celková cena dle nabídky 19 389 K�
s DPH. 

02/04/09 Objednání bran 
Výbor pov��uje správce objednáním bran a dohledem nad provedení vým�ny. 

• Nabídka na servis p�ístupového a kamerového systému
Výbor byl seznámen s nabídkou AZ Makro, podrobn� smlouvu projedná a na 
p�íští sch�zi rozhodne o p�ípadném sjednání smlouvy. Jedná se o garanci servisu 
p�ístupového systému v kratších termínech a sazebník prací. 

03/04/09 Projednat nabídku na servis p�ístupového a kamerového systému 
Na p�íští sch�zi výboru. 

• 01/03/09 Rozmíst�ní cedulek zákaz vstupu se psy
Cedule rozmíst�ny. 

04/04/09 Rozmíst�ní koš� na psí exkrementy 
Pov��ujeme správce zajišt�ním nákupu a rozmíst�ní koš� na psí exkrementy 
v okolí domu. Odpadkové koše budou hrazeny spole�ností Finep. Tímto Finepu 
d�kujeme za p�ístup a pomoc. 

• 02/03/09 Vým�na skla ve vchodu F2
Skla jsou objednána a budou v nejbližší dob� vym�n�na. 

4. Projednání �ešení aktuálních problém� SVJ 

• Závada na vstupních dve�ích F2
Klika se nevracela do p�vodní polohy, bylo opraveno. 

• Dotazy na markýzy, pergoly apod.
Množí se dotazy na markýzy, pergoly, zasklívání a další možnosti úprav vn�jšího 
vzhledu domu. Výbor odkazuje na stanovisko, které bylo k tomuto tématu 
projednáno se stavebním ú�adem a zve�ejn�no na stránkách spole�enství: 
http://www.novaharfa.info/cs/Oznameni/Pergoly.html
Zárove� p�ikládá ob� stanoviska k tomuto zápisu jako p�ílohy. 

Jednotný návrh na zm�ny vzhledu bude projednán na sch�zi SVJ. 

• Stížnost na byt 4011
Vy�ešeno, byt vyst�hován. 

• Nepo�ádek v okolí domu
Pozemky ve vlastnictví m�sta nespravuje SVJ; množí se dotazy ve v�ci úklidu 
po�ádku okolí domu. SVJ se prost�ednictvím správce obrátí na vlastníka pozemk�
a požádá m�sto o úklid. 

05/04/09 Upozorn�ní pro m�stský ú�ad 
Pov��ujeme správce upozornit a požádat m�sto o úklid svých pozemk�. 



• Umíst�ní kontejner� na odpad
Po dohod� s m�stem, které zajiš�uje kontejnery pro t�íd�ný odpad, budou 
kontejnery na sm�sný odpad p�ed vchodem F1 p�emíst�ny na roh ulice 
Pod�bradská a Podková�ská na místo kontejner� pro t�íd�ný odpad. P�ed vchod 
F1 budou umíst�ny kontejnery na t�íd�ný odpad. Dojde tedy k zám�n� umíst�ní 
kontejner�. 

Žádáme obyvatele, aby umis�ovali odpad d�sledn� do kontejner�. 
Upozor�ujeme, že se odpad mimo kontejnery ú�tuje zvláš� a jedná se o 
zbyte�n� vynaložené �ástky v �ádu tisíc� K� za jeden svoz! 

Zárove� žádáme, aby majitel vozu Audi zna�ky 5A4 8480 nevytvá�el 
nepo�ádek u kontejner�.  

• Problémy se sv�tly ve vchodech F1 a F2
Postupn� se na základ� reklamace osazují znovu všechny krabice pro tla�ítka 
sepnutí sv�tel. N�které krabice byly stavební firmou umíst�ny nekvalitn�
(nap�íklad p�íliš hluboko v omítce), což byla �astá p�í�ina zasekávání vypína�� a 
následnou nefunk�nost osv�tlení. 

• Úklid garáže
Byl naplánován a již probíhá, termíny jsou vyv�šeny ve vchodech a vstupech do 
garáže. Žádáme vlastníky a nájemníky, aby ve stanovených termínech umožnili 
provést úklid a své vozidlo v garážích v uvedené dob� neparkovali. 

• Ventilace v garáži
Dotaz na �ízení ventilace v garáži. Je �ízena automaticky p�es �idlo CO2. Ostraha 
nemá na funkci ventilace žádný vliv. 

• Vyú�tování záloh za rok 2008
Bude provedeno do 30.6.2009. 

• Dodržování domovního �ádu
S ohledem na opakované stížnosti vlastník� na nedodržování domovního �ádu, 
nepovoleného rozd�lávání ohn� a nedodržování základních hygienických návyk�
n�kterých nep�izp�sobivých obyvatel domu, bude na sch�zi SVJ p�edložen návrh 
stanov na postih h�íšník� (pokuty za neuklizení psích exkrement�, nepo�ádku, 
rozd�lávání ohn�, rušení no�ního klidu, otev�ený ohe�, kou�ení cigaret ve 
spole�ných prostorách domu, vyklepávání popela a cigaret, nedopalk� z oken, 
balkon�, vyklepávání koberc�, pe�in apod.). 

• Stížnosti na nájemníka bytu 4031/F1
Stížnost byla p�edána vlastníkovi bytu. 

• St�íška nad d�tským h�išt�m
Se zlepšujícím se po�asím se množí žádosti o výstavbu zastín�ní d�tského h�išt�
= pískovišt�. Pan Pont p�edložil návrh nabídky st�íšky, kterou má k dispozici a 
výbor SVJ návrh odsouhlasil. 

Jedná se o altán �tvercového tvaru o rozm�ru 300x300cm nad pískovišt�m. 
Výška stojek 210cm, upravena dle možnosti terénu z masivního smrku. 
Zast�ešení asfaltový šindel IKO na palubkovém záklopu síly 19mm. Nát�r 
lazurová barva Impranal. 



Cena za realizaci je 31 530 K� s DPH. Financování st�íšky navrhl výbor zahrnout 
do provozních náklad� d�tského h�išt�, aby se na n�m podílely všechny bytové 
jednotky jednotlivých etap. 

06/04/09 St�íška nad d�tským h�išt�m 
Projednat financování st�íšky nad d�tským h�išt�m s ostatními výbory a následn�
jí realizovat. 

• Poch�zká� m�stská policie
Pro naše bytové domy byl m�stem p�id�len poch�zká� M�stské policie, který 
pravideln� dohlíží nad po�ádkem v okolí. 

• Zne�išt�ní chodníku a pásu zelen� v ulici Pod Harfou
Žádáme pana Dvo�áka, aby zajistil uvedení chodníku a pásu zelen� p�ed 
svým komer�ním prostorem do p�vodního stavu. Byly zde zni�eny rostliny, 
vyskytují se zde zbytky vylitých stavebních hmot a chodník je velmi 
zne�išt�n!  

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil: Lucie Hon�lová 





Vážení vlastníci, 

vzhledem k množícím se dotaz�m týkajících se stavby pergol, markýz, zasklívání 
lodžií, atd. zaujal výbor Spole�enství vlastník� jednotek NOVÁ HARFA I - 
Podková�ská �p. 933 následující stanovisko: 

Pro stavbu pergoly nepot�ebujete stavební povolení ani ohlášení. Dle platného 
stavebního zákona je však pergola konstrukcí, která vyžaduje územní souhlas
podle § 103 odst. 1 písm. g) bod 3. Pokud se jedná o výrobek, který plní funkci 
stavby, je vyžadován územní souhlas podle § 103 odst. 1 písm. g) bod 5. 

Územní souhlas, by� zjednodušená forma územního rozhodnutí, má své zákonné 
požadavky. Jedním ze zásadních podmínek je dle § 96 odst. 3 písm. e) souhlas 
osoby, jejíž vlastnické právo k sousedním stavbám nebo pozemk�m m�že být 
územním rozhodnutím dot�eno. V našem p�ípad� se jedná o souhlas Spole�enství. 

Z d�vodu zachování jednotné architektonické koncepce našeho domu a ochrany 
zájm� všech spoluvlastník�, výbor v žádném p�ípad� neud�lí souhlas 
s umíst�ním jakékoliv stavby do rozhodnutí Spole�enství, i proto, že výbor 
zastává stanovisko, že zm�na vzhledu domu pat�í do výlu�né pravomoci 
shromážd�ní vlastník� a výbor nemá právo toto rozhodovat. 

P�i provedení výše uvedených staveb bez územního souhlasu �i stavebního povolení 
využije výbor Spole�enství všech zákonných prost�edk� ke zjednání nápravy, nebo�
ochrana práva každého vlastníka je jeho prvotním úkolem. 

Výbor navrhuje na p�íštím shromážd�ní schválit jednotné technicko-architektonické 
�ešení pro zasklívání lodžií, balkon� a teras a pro instalaci pergol a markýz. Toto 
schválení pat�i�ným kvórem by bylo podkladem pro stavební ú�ad pro ud�lení 
územního souhlasu �i stavebního povolení. 

Na záv�r dovolte upozorn�ní, že p�i nesprávné instalaci jakýchkoliv konstrukcí 
(pergol, slune�ník�, lodžií atd.) m�že dojít jak k porušení izola�ních vrstev na 
p�edzahrádkách, tak k poškození spole�ných prostor domu a následn� i ztrát�
záruky. Toto m�že mít za následek i velmi vysoké škody na spole�ném majetku. 
Náklady na opravy, vzniklé Spole�enství z d�vodu nemožnosti uplatnit záruku, bude 
Spole�enství formou náhrady škody požadovat na vlastníkovi bytové jednotky nebo 
p�vodci.  

Víme, že chcete své p�íbytky, zrovna jako my, p�izp�sobit svým p�edstavám o 
komfortním bydlení, p�esto Vás žádáme o trp�livost a pochopení. Cílem nás všech je 
zajisté žít v prost�edí, které bude esteticky �isté a zajistí kvalitní bydlení nás všech. 

Výbor SVJ 


