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

 
č. 6/2011 

 
Datum schůze: 27.6.2011 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: P. Samohejl, B. Zemanová, M. Glogar, J. Ou ředník, 

H. Kollmanová, L. Hon člová, P. Pont 
Hosté: Ing. Cu řínová (Finep), Ing.Pavelec (PPM) 
Omluveni:  R. Netopilová   
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 1.8.2011 v 18:00, kancelář správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Ve dnech 2. 7. ( od 8:00) až 4.7. ( do 8: 00) v garážích  
prob ěhne oprava nájezdové rampy (sjezd z -2PP do -3PP). 

Dbejte p ři vjezdu a výjezdu zvýšené opatrnosti. 
 

Proběhne pravidelná letní odstávka dodávky teplé vody 
ve dnech 18.07.2011 – 24.07.2011. 

 
Opravy rozvod ů teplé vody ve vchodech E1 a E2 budou dokon čeny 

v tomto týdnu, následovat budou vchody F1 a F2. 
 

Všem vlastník ům bylo rozesláno vyú čtování za služby roku 2010. 
Žádáme vlastníky s nedoplatkem, aby jej v řádném termínu uhradili. 

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

 
• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 

Kontrola a přejímka vchodů E1 a E2 dokončena. Na F1 a F2 proběhne předávka. 
 

• 01/05/10 Povolení k výstavbě ohrádky 
Ohrádka pro kontejnery před F1 – v jednání s magistrátem Hlavního města 
Prahy. Čeká se na posouzení Magistrátu. 
 

• 03/02/11 Izolace garáže 
Úkol v řešení, projednává se další postup s Finepem. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Výše dlužných částek k 24.6.2011 
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Aktuálně jsou dlužné částky následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 203 823,59 Kč -8 558,71 Kč 
2009 297 236,54 Kč -42 399,63 Kč 
2010 1 183 765,84 Kč -358 350,96 Kč 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2011 činí: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2011 791 065,04 Kč 256 192,05 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.  

 
• Oprava rozvodu teplé vody – vchody E1 a E2 budou dokončeny v tomto týdnu, 

následovat budou vchody F1 a F2. 
 
U některých stoupaček ve vchodu E2 bylo během oprav zjištěno nesprávné 
propojení cirkulace vody. Závada bude odstraněna co nejdříve. Na dalších 
stoupačkách bude probíhat postupně kontrola a následně případné odstranění 
vad.  

 
• Světlo ve vnitrobloku – světlo opraveno, úkol splněn. 

 
• Kontrola dětského hřiště – Proběhla každoroční standardní kontrola dětského 

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

• Oprava vstupních dveří – úkol trvá, čekáme na nabídky prováděcích firem. 
 
• Poškození fasády sprejery – proběhne oprava nátěru. 

 
01/06/11 Oprava nát ěru fasády 
Pověřujeme správce zajištěním opravy nátěru fasády. 
 

• Oprava nájezdové rampy – v garážích proběhne ve dnech 2.7. ( od 8:00) až 4.7. ( 
do 8:00) oprava nájezdové rampy z -2PP do -3PP. Proto se do -3PP bude po 
druhé rampě během opravy jezdit oběma směry. Ostraha bude posílena a bude 
dbát na provoz rampy, aby nedošlo k nehodě. Dbejte, prosím, také zvýšené 
opatrnosti. Jedná se o záruční opravu. 
 
02/06/11 Oprava rampy 
Výstražné informační cedule k plánované opravě budou vyvěšeny na vstupy do 
garáží. Zajistit také posílení ochranky. 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 
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• Úprava zeleně – na pozemcích, které nepatří SVJ (zatím stále majitel Finep), 

zahradníci aktuálně po urgencích upravují zeleň. Finep bude pozemky předávat 
městu s dokončením úprav příjezdových pozemků k právě probíhající stavbě 
Etapy IV. Na podzim se ještě budou vysazovat stromy. 
 

• Ostraha etapy IV – Ing.Pavelec informoval výbor o možnosti připojení ostrahy 
nových budov „Etapa IV“ k našemu pultu ostrahy. Náklady na ostrahu by se 
mohly tímto krokem snížit. Ostraha je aktuálně řešena společně s domy G a H 
v trojstranné smlouvě s bezpečnostní agenturou.  

 
03/06/11 Ostraha Etapy IV 
Výbor zváží, zda úspora v řádech cca 200 tisíc Kč ročně vyrovná nižší dohled 
ostrahy v našem domě, případně navrhne vlastní způsob řešení ostrahy, resp. 
participace na hrazení nákladů za ostrahu tak, aby byla pro náš dům výhodnější. 

 
• Výměna vodících lišt u garážových vrat – vodící lišty garážových vrat pro vjezd do 

-2PP (sdílené vrata s -3PP) jsou značně opotřebené provozem. Je potřeba zajistit 
jejich výměnu. 
 
04/06/11 Výměna vodících lišt u garážových vrat 
Pověřujeme správce zajištěním výměny lišt přes dodavatele, náklady budou 
zahrnuty do režie domu. 
 

• Smlouvy na výtahy, měření a regulace – budou se projednávat úpravy ve 
smlouvách na výtahy, měření a regulace. Budou sjednány nově se SVJ v 
souvislosti s jejich obnovou. Původní ještě sjednané správcovskou firmou končí. 
 
05/06/11 Smlouvy na výtahy, m ěření a regulace 
Pověřujeme H. Kollmanovou a B. Zemanovou přípravou nových smluv. 

 
• 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. 
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(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. 
 

• Odstranění nedostatků dle znaleckého posudku – na základě znaleckého 
posudku k budovám SVJ bylo v závěru 14 bodů k dořešení. Ing.Cuřínová 
informovala o stavu jejich odstraňování. Většina nedostatků je odstraněna – pro 
předání a převzetí provedených oprav bylo dohodnuto, že bude přítomen znalec 
a rozhodující bude jeho stanovisko. Jeho práci bude hradit Finep. 
 
Na schůzce také bylo dohodnuto, že je ještě možno reklamovat vady společných 
prostor, které jsou v místech přístupných (a viditelných) jen některým vlastníkům 
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– například závady hydroizolací lodžií a balkonů, poškozené cetris desky 
(barevné desky na některých balkonech a lodžiích), zatékání do fasády, atp. 
Prosíme vlastníky, aby závady tohoto typu nahlásili co nejdříve správci. 
Děkujeme. 
 

 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil: Petr Samohejl 


