Stavební bytové družstvo, Sladkovského 13, 280 60 Kolín IV
O b ě ž n í k č. 7/2001
----------------------------Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy,
1) Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba odevzdat vyúčtování pokladen nejpozději do
24.9.2001 paní Fromové.
2) Dle směrnice SBD Kolín Vás žádáme o provedení odečtů vodoměrů na studenou a teplou
vodu k 30.9.2001. Stavy vodoměrů zapište do přiložených tiskopisů a vraťte na SBD do
15.10.2001 Tyto odečty budou sloužit pouze jako kontrolní, proto nemusí být podepsány
nájemníky a vlastníky bytů ani nemusíte počítat spotřebu. Je nutné, aby odečty prováděl
pověřený pracovník (předseda samosprávy nebo důvěrník) osobně. Dále je potřeba, aby
zkontroloval stav vodoměrů, čitelnost, funkčnost a neporušenost plomby. Při zjištění
vadného vodoměru nárokujte výměnu na žádance v TÚ u paní Převrátilové. Na žádance
nezapomeňte uvést telefonní spojení na uživatele bytu, kde má být výměna vadného
vodoměru provedena.
3) Seznam telefonních čísel v případě havárie:
Rozvodné závody Kolín – 0800/154 978 (platí pro celý okres)
Městské tepelné hospodářství Kolín – 724 276
VODOS spol. s r.o. Kolín – havarijní servis:
Po – Pá 6,00 – 14,00 hod. - tel. 724 242
Po – Pá 14,00 – 6,00 hod. - tel. 725 601 (úpravna vody Vinice)
So – Ne 0,00 – 24,00 hod. - tel. 725 601 (úpravna vody Vinice)
Vodovody a kanalizace Český Brod – platí pouze pro Český Brod
p. Marek – 0203/677 154, 0602/332 547
p. Hovorka – 0606/602 350
Čistírna odpadních vod
7,00 – 22,00 hod. – 0203/620 027
VaK Říčany (vrátnice) – 0204/603 731-3
4) Z hlediska bezpečnostních předpisů a požární bezpečnosti platí zákaz přenášení
soukromých věcí z domácností do společných prostor.
Dle stanov družstva čl. 13 odstavec e) je člen družstva povinen zejména :
Chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor,
předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a
zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru).
Dále viz. domovní řád SBD Kolín čl. 5 odstavec 1 a 2
Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu.
V Kolíně dne 14.9.2001
Petr K r č m á ř
předseda SBD Kolín

INZERÁT:
Koupím družstevní byt 2+1 nebo 2+kk v Kolíně. Platím hotově.
Tel.:0602/202569.

