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

 
č. 5/2011 

 
Datum schůze: 30.5.2011 
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 – 27.6.2011 v 18:00, kancelář správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Všem vlastník ům bylo rozesláno vyú čtování za služby roku 201 0. 
Žádáme vlastníky s nedoplatkem, aby jej v řádném termínu uhradili. 

 
Do 30.6.2011 budou probíhat opravy rozvod ů teplé vody. 

Podrobn ěji k stavebním pracím níže v zápise. 
 

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

• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 
Tlačítka opravena, oficiálně proběhne ještě kontrola funkčnosti a předání opravy 
z reklamačního řízení správci.   
 

• 01/05/10 Povolení k výstavbě ohrádky 
Ohrádka pro kontejnery před F1 – v jednání s magistrátem Hlavního města 
Prahy. Byly zaslány podklady k povolení výstavbě ohrádky, které si vyžádalo 
město pro schválení výstavby. 
 

• 01/02/11 Požerové pasti 
Akce proběhla, aktuálně není hlášen výskyt. Úkol splněn. 
 

• 02/02/11 Oprava dlažby schodiště F1 
Opraveno, úkol splněn. Provedeno zdarma, děkujeme panu Pontovi za vyjednání 
opravy bez nákladů. 

 
• 03/02/11 Izolace garáže 

Bylo konstatováno, že průsak z předzahrádky neprobíhá. Provedlo se utěsnění 
dilatace garáže zevnitř. Stále však voda prosakuje, pravděpodobně bude potřeba 
odkrýt zeminu některých zahrádek a provést opravu zvenčí. Voda prolíná 
do nebytových prostorů. Úkol tedy dále v řešení. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Výše dlužných částek k 30.4.2011 
 
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 0 Kč 

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

Rok  Částka  Rozdíl  
2010 1 122 815,94 Kč - 60 323,85 Kč 
2011 534 872,99 Kč 173 865,30 Kč 

 
• Vyúčtování 2010 – bylo rozesláno vyúčtování roku 2010 pro všechny bytové 

jednotky. Řiďte se, prosím, k vyúčtování přiloženými pokyny. 
 
Nedoplatek uhra ďte, na účet Spole čenství vlastník ů jednotek u KB č.účtu 
35-9710810287/0100, pod vyzna čeným variabilním symbolem ve vyú čtování,  
a to samostatným p řevodním p říkazem nejpozd ěji do 30 dn ů od obdržení 
vyúčtování. 
 
Je také vedena řada žalob k dlužným částkám z minulých období, 
doporu čujeme proto uhradit nedoplatky řádně a včas, aby i zde nemuselo 
SVJ přistoupit k vymáhání právní cestou. 
 
Celkové náklady bytového domu za rok 2010 jsou ve výši 13 321 214,00 Kč. Aby 
bylo možno vrátit přeplatky za rok 2010 a nebylo ohroženo cashflow domu, je 
potřeba, aby byly řádně uhrazeny nedoplatky, které činí ke dni sestavení 
vyúčtování 1 542 116,80 Kč. 
 
K vrácení přeplatků výbor přistoupí jako v minulých letech. Budou vráceny co 
nejdříve, jakmile to cashflow (úhrady nedoplatků) domu umožní. Výbor nechce 
nikomu zbytečně zadržovat jeho přeplatky, důležitý je však chod domu, platby 
faktur za vodu, teplo, služby apod. Výbor by si přál, aby vlastníci přistupovali ke 
svému majetku zodpovědně a hradili náklady na jeho provoz včas a nemuselo to 
jako u některých končit až u soudu.  
 
Žádáme vlastníky provád ět také platby záloh 2011 v řádných termínech, aby 
bylo dostatek financí na provoz bytového domu. 

 
• Oprava rozvodu teplé vody – proběhla výměna horizontálních rozvodů teplé vody 

v garážích. Nyní bude postupně probíhat výměna jednotlivých stoupaček do 
úrovně prvního podlaží. Jedná se o výměnu kovových rozvodů, kde použitý 
materiál vykazoval značnou dávku opotřebení. Nové rozvody jsou plně plastové. 
 
V souvislosti s napojením na plastové rozvody v úrovni prvního podlaží bude 
potřeba se probourat ke stoupačkám z chodeb či koupelen (dle jejich umístění). 
Práce proto budou hlučné. Od prvního podlaží výše je rozvod v plastu, vyšších 
pater se tedy práce nedotknou. 
 

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



Vždy na konkrétní jedné stoupačce, kde budou probíhat stavební práce, budou 
odstávky dodávky teplé vody. Odstávky teplé vody by již tedy (nevynutí-li si je 
někde stavební provedení) neměly být plošné. 
 
Práce dle plánovaného harmonogramu budou dokončeny k 30.6.2011. Financuje 
FINEP. 

 
• Světlo ve vnitrobloku – světlo by mělo být opraveno, ještě proběhne finální 

kontrola a převzetí opravy správcem. 
 

• Grilování - upozorňujeme obyvatele, že platí zákaz grilování na otevřeném ohni. 
 

• Znečišťování okolí – žádáme obyvatele, aby neznečišťovali okolí bytového domu, 
jedná se zejména o odhazování nedopalků či nepořádku. Zejména majitelé 
předzahrádek si často stěžují na odpad, který u nich přistane z vyšších pater. 
 

• Kontejnery na směsný odpad – byl přeobjednán svoz odpadu. Nyní je k dispozici 
méně kontejnerů, avšak jejich odvoz probíhá denně. Věříme, že se úpravou 
zlepší situace kolem občas přeplněných kontejnerů. 

 
• Kontrola dětského hřiště – v červnu proběhne každoroční standardní kontrola 

dětského hřiště. Kontrola upevnění atrakcí, obnova nátěru atrakcí, výměna písku. 
 

• Umístění kamene – na roh zeleně při vjezdu do vnitrobloku byl umístěn kámen, 
aby vozidla neničila svým průjezdem zeleň. Prosíme, jezděte svými vozidly pouze 
na komunikacích k tomu určených. 

 
• Oprava vstupních dveří – byla vytvořena poptávka o cenovou nabídku 

na renovaci vstupních dveří. Dolní části jsou značně poškozeny obyvateli a psy, 
proto bude dolní část dveří vyměněna a proběhne celkový nový nátěr. Zvažuje se 
i možnost celkové výměny dveří za nerezové. 

 
Žádáme obyvatele, aby nepoužívali kameny k zablokování otevřených dveří, ničí 
se jejich dolní část. Zároveň apelujeme na majitele psů, aby nenechávali své 
miláčky očůrávat dveře a jejich okolí. Vede to nejen k zápachu, ale také k ničení 
našeho společného majetku a způsobuje zvýšené náklady na jejich údržbu a 
renovaci. 

 
• Poškození fasády sprejery – v ulici Pod Harfou byla poškozena fasáda sprejery. 

Incident hlášen policii a řešen s pojišťovnou. 
 

• Problematičtí nájemníci – na výbor SVJ se obracejí členové SVJ stále častěji se 
svými stížnostmi ohledně chování sousedů (ať vlastníků, či jejich nájemníků). 
 
V souvislosti s Vašimi stížnostmi si Vás dovolujeme upozornit, že mezi úkoly 
výboru, tak jak jsou definovány zákonem 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a 
stanovami nepatří řešení sousedských sporů, výbor není oprávněn stavět se do 
role arbitra či mediátora. 
 
Pokud jste přesvědčeni, že jste vyčerpali možnosti řešení situace domluvou, 
dohodou apod., pak se, prosím, se svými stížnosti obracejte na Úřad MČ Praha 9 
jako orgán nadaný kompetencí i pravomocí. 
 
Zákon 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění: 



(citace vybraných paragrafů) 
 
§ 3 
(1) Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez 
právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v 
rozporu s dobrými mravy. 
 
(2) Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o 
to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů 
a aby případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny především jejich 
dohodou. 
 
§ 4 
Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze se domáhat ochrany u orgánu, který 
je k tomu povolán. Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem 
soud. 
 
§ 5 
Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u 
příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat, nebo 
uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se 
ochrany u soudu. 
 
§ 6 
Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 
ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 
 
§ 127 
(1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům 
obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména 
nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo 
úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na 
upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat 
sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a 
tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata 
vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době 
odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu 
přesahující na jeho pozemek.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. 
(konec citace) 

 
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. 
 

 
Zapsal: Martin Glogar 


