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

 
č. 3/2011 

 
Datum schůze: 21.3.2011 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: P. Samohejl, B. Zemanová, M. Glogar, J. Ou ředník, 

H. Kollmanová, L. Hon člová, R. Netopilová, P. Pont 
Omluveni:  0  
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 2.5.2011 v 18:00, kancelář správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Proběhne úklid garáží.  Prosíme, aby v termínech podle rozpisu , který  je také 
ve vchodech do garáží, neparkovaly v garážích auta a mohlo dojít k úklidu. 

Dne 30.3.2011 garážová stání v 1.PP a 2.PP. 
Dne 31.3.2011 garážová stání v 3.PP. 

 
Žádáme vlastníky, aby provád ěli platby v řádném termínu a ve výši p ředpisu. 

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

 
• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 

V rámci reklamace jsou dokončeny chodby k bytům. Zbývá dokončit chodby u 
výtahů. Výbor odsouhlasil také vymalování schodišť, které bude hradit SVJ.  
 

• 01/05/10 Povolení k výstavbě ohrádky 
Ohrádka pro kontejnery před F1 – v jednání s magistrátem Hlavního města 
Prahy. Vlastník pozemku si vyžádal další stavební podklady, které mu budou 
zaslány. 
 

• 01/02/11 Požerové pasti 
Nájemníci postižených bytů byli obesláni a s hromadnou akcí souhlasí. Hubení 
proběhne v sobotu 26.3.2011 mezi 9,oo a 12,oo hod. Dezinsekci provede firma 
ADERA, kterou jsme oslovili ve výběrovém řízení jako jednu z doporučených 
vlastníky. 
 
Dezinsekci provedeme formou kladení návnad požerových gelů. Nekombinovat s 
domácími přípravky na hubení hmyzu. Gel je pro švába voňavá pochoutka, a 
pokud se vyskytuje, tak si ji přijde sníst. Z tohoto důvodu je mimořádně nevhodné 
používat domácí prostředky na hubení hmyzu. 90% z nich je takzvaně 
repelentních = překrývá pachem odpudivým pro hmyz pach položené návnady a 
ta je pak neúčinná. 
 
Po sežrání návnady se šváb vrací do hnízda, kde v krátké době uhyne. Protože 
švábi požírají navzájem své výkaly, funguje účinná látka touto cestou na celé 
hnízdo. Uživatelé bytu gel nijak necítí.  
 



• 02/02/11 Oprava dlažby schodiště F1 
Teplé počasí již dovoluje provést opravu. Bude objednána správcem. 

 
• 03/02/11 Izolace garáže 

Úkol je v řešení. Hledá se vhodný termín pro všechny zúčastněné strany. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Výše dlužných částek k 21.3.2011 (zálohy k 28.2.2011) 
 
Aktuálně jsou dlužné částky následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 212 382,30 Kč 0 Kč 
2009 339 636,17 Kč -67 494,67 Kč 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2010 a 2011 činí: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2010 1 183 139,79 Kč -152 501,90 Kč 
2011 361 007,69 Kč 132 721,00 Kč 

 
 
• Oprava rozvodu vody – dne 22.3.2011 a dne 29.3.2011 proběhne oprava 

stoupaček. Během opravy bude přerušena dodávka vody. 
 
• Světlo ve vnitrobloku – jedná se o venkovní spínače světla, kde byla zjištěna 

závada. Je řešeno v rámci reklamace. Bude třeba odkryv zeminy. 
 

• Problematičtí nájemníci – apelujeme na majitele bytových jednotek, aby své 
nájemníky pečlivě vybírali. V poslední době život obyvatel našich domů opět 
nepříjemně obtěžuje chování nepřizpůsobivých nájemníků, či jejich hostů, a to 
způsobem, který není slučitelný s dobrými mravy. 

 
Pokud dojde k narušení pořádku (hlučný projev apod.), je k dispozici ostraha (její 
povinnosti visí na webu SVJ www.novaharfa.info) a případně také Městská policie 
na lince 156. 
 
Výbor se snaží vždy pomoci a s majitelem bytu či realitní kanceláří, která byt 
spravuje, sjednat nápravu. K tomu však potřebuje podklady k prokázání 
narušování klidného soužití. Proto je potřeba, aby o incidentu vznikl záznam 
v knize ostrahy, případně protokol od policie, která byla na místo přivolána. 
 

• Zastínění teras, balkónu a lodžií – dostali jsme několik dotazů k problematice 
zasklívání balkónů. Tato problematika již byla několikrát diskutována v minulosti a 
také na Shromáždění vlastníků SVJ. 
 
Předně je třeba zdůraznit, že výbor nem ůže provád ět výkon vlastnických 
práv (nap říklad vydávat souhlas s výše uvedenými montážemi). Důvod je 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 



zřejmý – výbor není vlastník! Požadavky na takováto r ozhodnutí nem ůže 
výbor než odmítat. 
 
Dále je třeba zdůraznit, že tyto montáže jsou v rozporu se zákonem o vlastnictví 
bytů, stavebním zákonem a stanovami SVJ. 
 
1. Výbor konstatuje, že venkovní části domu včetně stěn, podlah a stropů 
balkonů a lodžií jednotlivých vlastníků nejsou součástmi jednotek, ale naopak 
společnými částmi domu. Jako takové nejsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků, 
neboť spoluvlastnické právo k nim svědčí všem vlastníkům jednotek v poměru 
velikosti jejich jednotky k velikosti všech jednotek a společných prostor v domě 
(podíl). Nejen z tohoto důvodu podléhají speciálnímu režimu v případě, kdy má 
dojít ke změně těchto součástí domu, ke stavebním úpravám na nich a k montáži 
dodatečných zařízení. 
 
2. Dle zákonné úpravy (zákon o vlastnictví bytů) lze provádět stavební úpravy a 
změny na společných částech domu včetně venkovního pláště budovy (fasáda) 
toliko se souhlasem všech vlastníků jednotek. K tomuto souhlasu může dojít 
výlučně na Shromáždění vlastníků jednotek. Tento souhlas vlastníků nemůže 
nahradit souhlas Výboru SVJ, jakékoliv žádosti a výzvy Výboru k udělení 
souhlasu s instalací markýzy či pergoly jsou proto bezpředmětné. 
 
3. Na montáž a instalaci stínící techniky současně dopadají správní předpisy, 
jmenovitě stavební zákon. Podle konkrétní podoby, velikosti a technického a 
konstrukčního provedení markýzy, pergoly a jiných zařízení tyto mohou podléhat 
povolovacímu režimu – nutnost stavebního povolení či pouze ohlášení (a s tím 
související předložení potřebné dokumentace) místně příslušnému stavebnímu 
úřadu. V případě stavebních úprav a montáží bez splnění této podmínky je 
povinností Výboru SVJ podat podnět k zahájení správního řízení na stavební 
odbor ÚMČ Praha 9, přičemž Výbor SVJ tímto způsobem bude bez výjimky 
postupovat. 
 
4. V neposlední řadě Výbor SVJ si dovoluje upozornit, že jakékoliv zásahy do 
vnějšího pláště budovy můžou způsobit porušení tohoto pláště se všemi 
negativními následky (zatékání, zamrzání zateklé vody a následné možné 
opravdu rozsáhlé škody na budově). 
 
5. Vlastníkům, kteří uvažují o pořízení jakékoliv ze zmíněných forem stínicí 
techniky, ale samozřejmě i pro jiné stavební úpravy obdobného charakteru, Výbor 
SVJ doporučuje následující postup: 
 
- Kontaktovat místně příslušný stavební úřad se žádostí o vyjádření, zda 
zamýšlená úprava podléhá režimu stavebního povolení či ohlášení (např. 
k problematice montáže zatahovacích markýz Výbor SVJ uvádí, že dle jeho 
právního názoru se jedná o výrobek, který plní funkci stavby, konkrétně střechy, 
dle § 104 odst. 2 písm. k) stavebního zákona, a jako takový podléhá režimu 
ohlášení, avšak je mu známo, že jednotlivé stavební odbory městských částí 
hlavního města Prahy posuzují tuto otázku rozdílně). 
 
- Nejpozději dva měsíce před konáním Shromáždění SVJ předložit Výboru SVJ 
veškeré podklady k zamýšlené úpravě - vyjádření stavebního úřadu, stavební 
povolení či ohlášení v případě, kdy je jich třeba, nezbytnou technickou 
dokumentaci včetně grafické ztvárnění zamýšlené úpravy. 
 



- Pominout nelze ani požadavek na jednotný vzhled domu a odborné zhotovení 
úpravy po předchozí dohodě se zhotovitelem stavby (FINEP). 
 
6. Za splnění těchto podmínek opatří Výbor SVJ předloží konkrétní žádost 
vlastníka o povolení úpravy k rozhodnutí Shromáždění SVJ. 
 
7. Výbor SVJ má za to, že v případech montáže stínící techniky v 
rozporu se shora uvedenými pravidly a zákonnými požadavky nemůže jinak, než 
postupovat striktně v mezích zákona. To znamená, že po vlastníku, který provedl 
obdobnou montáž v rozporu se zákonem bude požadovat neprodlené odstranění 
této úpravy, v případě nutnosti i prostřednictvím soudní žaloby o odstranění 
stavby, uvedení budovy (vnějšího pláště) do původního stavu na náklady 
vlastníka, a případě negativních důsledků na odpovědnost zhotovitele za vady 
díla rovněž náhradu způsobené škody. 

 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 


