Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
poštovní schránka 66

O b ž n í k . 1/2004
Vážená paní p edsedkyn , vážený pane p edsedo výboru samosprávy, p edsedo nebo
p edsedkyn spole enství vlastník jednotek domu, pov ený vlastníku, nebo pov ený
správce!
V roce 2004 Vám jménem p edstavenstva i jménem pracovník SBD Kolín p eji pevné
zdraví, mnoho úsp ch v osobním život a co nejmén problém p i vykonávání funkce
spojené se správou vašeho domu.
1) a) Na základ sd lení vodohospodá ské spole nosti VODOS s.r.o. Kolín, Vám
podáváme informaci o úprav ceny vodného a sto ného platné od 1.1.2004 pro Kolín,
Ov áry, Sendražice, Štítary, T i Dvory, ervené Pe ky a Pla any a sou asn i
m stské kanalizace v Kolín a T ech Dvorech.
Vodné v K /m3
sou asná cena
cena platná od 1.1.2004

bez 5 % DPH
20,36 K /m3
21,10 K /m3

s DPH 5 %

Sto né v K /m3
Sou asná cena
Cena platná od l.1.2004

bez 5 % DPH
20,80 K /m3
20,80 K /m3

s DPH 5 %

22,15 K /m3

21,84 K /m3

Cena vodné, sto né s DPH – 44,- K /m3 (navýšení celkem o 0,80 K /m3).
Ke zm n ceny vodného dochází respektováním zákona . 254/2001 (vodní zákon),
který ukládá provozovateli vodovodu od l.l.2002 odvád t do státního rozpo tu poplatky
za skute n odebrané množství podzemní vody. Sazba poplatku je stanovena na 2,K /m3 s tím, že tato její maximální hodnota bude hrazena až od r. 2004. (V roce 2003
byla výše poplatku stanovena ve výši 1,40 K /m3). Cena sto ného pro rok 2004 z stává
ve stejné výši jako v roce 2003 a nem ní se.
b) Cena vodného a sto ného v eském Brod nebyla zatím písemn VaK s.r.o. í any
oznámená. Dle telefonické informace cena vodného a sto ného pro rok 2004 z stává
stejná, jako v roce 2003.
c) Cena v Kou imi bude upravována od 1.4.2004. Zatím se cena neví.
2) V poslední dob se vyskytly dotazy ohledn zástavního práva na byty ve vlastnictví
SBD a byty vlastník , které byly p vodn v majetku družstva. Byty vlastník nejsou po
p evodu do vlastnictví zatíženy žádným zástavním právem. Družstevní byty, kde dosud
není splacena anuita jsou zastaveny vždy ve prosp ch úv rujícího pen žního ústavu. Na
základ zákona 239/2001 Sb., § 19 se nástupcem Konsolida ní banky Praha stává
eská konsolida ní agentura a na Katastrálním ú ad je nyní zástavní právo p episováno
na nástupnickou organizaci. Z tohoto d vodu jsou domy, kterých se to týká do asn
opat eny na Katastrálním ú ad plombou. Družstvo v posledních letech neuzav elo
žádnou novou p j ku, kde by jako zástava byly použity byty ve vlastnictví a správ
SBD. P ípadné dotazy m žete sm rovat na telefonní ísla 321 725 694 a 321 723 047.
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3) Upozorn ní pro uživatele byt i pro výbory samospráv, spole enství vlastník a
správce:
Vzhledem k tomu, že na našem trhu se stále objevují modern jší za izovací p edm ty a
v tšina z Vás chce mít i v paneláku komfortní a modern vybavenou domácnost,
dochází v mnoha p ípadech k rekonstrukcím byt , rekonstrukci bytových jader, novému
položení podlahových krytin, p ípadn k p estavb p í ek, instalaci nových
elektrorozvod , nebo zasklení lodžie. Chceme Vás upozornit na to, že p ed tím než se
rozhodnete takovouto rekonstrukci, nebo vylepšení bytu realizovat, m li byste o
takovém zám ru informovat výbor samosprávy, výbor spole enství, nebo pov eného
správce a písemn s vyjád ením výše jmenovaných funkcioná p edat žádost nebo
oznámení o povolení rekonstrukce na SBD Kolín. Tento krok není v žádném p ípad
samoú elným byrokratickým brán ním Vašemu zám ru, ale m l by ochránit sousedská
a užívací práva ostatních nájemník v dom . To se týká všech družstevník i vlastník .
Po posouzení rozsahu úprav bytu budete vyzván k dodržení stanovených pravidel. SBD
Kolín nemá v žádném p ípad snahu vylepšování Vašeho bydlení na Vaše náklady
brzdit, ale ze zkušeností z minulých let chce zamezit zbyte nému nedorozum ní, které
asto vznikne p i neohlášené realizaci modernizace bytového fondu a k p ípadnému
sankcionování za nepovolené stavební úpravy. Mnohdy se Vám zdá, že nám do úprav
v byt nic není, ale na uvedených p íkladech Vám chci dokázat, že to má své
opodstatn ní.
P íklady:
a) Uživatel bytu se rozhodl provést obklady st n koupelny a WC. Firma, která to
realizovala bez našeho souhlasu provedla obklad i zadní st ny WC, za kterou jsou
vedeny stoupa ky SV, TUV a kanalizace a to tak, že obložení nainstalovala
neodnímateln , pouze s osazením malých dví ek, aby umožnila p ístup k hlavním
uzáv r m a vodom r m. Vše ke spokojenosti uživatele do té doby, než za p l roku
došlo k vým n stoupa ek a uživatel bytu musel obložení, které stálo
nezanedbatelnou ástku demontovat, vlastn zni it.
b) Uživatel bytu si nechal od firmy vym nit baterie v koupeln , samoz ejm požadoval
za triviální tuto skute nost s n kým konzultovat. P i vlastní realizaci se s firmou
domluvil na instalování baterií, které mají nainstalovaný termostat, který umož uje
p edem nastavit teplotu vytékající vody. Firma ovšem neosadila na p ívodní potrubí
p iložené zp tné klapky. Vše fungovalo bezvadn jen do konce roku, kdy si uživatel
p i podpisu ode ítaného stavu vodom r povšiml vysoké spot eby SV. Došlo k tomu,
že nastavením termostatu na ur itou teplotu bylo v baterii umožn no proporcionální
otev ení obou p ívod do baterie, to znamená, že bylo umožn no p ímé propojení
mezi rozvodem studené a teplé vody. P i rozdílném tlaku v rozvodu SV a TUV, který
vzniká momentálním odb rem, nebo rozdílem tlak , kdy studená voda má tlak
dodávaný z vodovodního adu a teplá voda tlak závislý na výkonu ob hových
erpadel a momentální spot eb došlo k tomu, že ta voda, v jejímž rozvodu byl
momentáln vyšší tlak se protla ovala do toho rozvodu, ve kterém byl tlak nižší. To
znamená, že neosazením zp tných klapek bylo umožn no i zp tné p etá ení
vodom ru té vody která byla p etla ována a samoz ejm i k ochlazování teplé vody,
pokud m la nižší tlak. Tím samoz ejm došlo ke zkreslování údaj odb ru SV a TUV
i ke snižování teploty TUV, za kterou ostatní uživatelé zaplatili plnou cenu, která je
pro dodávku TUV stanovena a jejíž teplota by na výtoku v byt nem la poklesnout
pod 45 0C.
c) Uživatel bytu se rozhodl pro vým nu podlahových krytin. Místo starého a neesteticky
vyhlížejícího lina se rozhodl pro položení dlažby na exponovanou podlahu v chodb ,
koupeln a na WC a plovoucí podlahu v obývacím pokoji. Je to jeho podlaha, bude to
za jeho peníze, tak koho se prosit. Po n kolikatýdenním rachotu v celém dom , kdy
zapomn l i na to, že by po emeslnících, kte í našlapali ve spole ných prostorách
zbytky malty a prachu mohl ob as uklidit, se poda ilo zrealizovat a uživatel se mohl
chlubit, jak byt prokoukl. Ale soused m pod ním se najednou zdálo, že nad hlavou
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slyší každý krok, dokonce i špendlík upadnout. Firma v rámci úspor nepoložila pod
nové podlahové krytiny žádný zvukov izola ní materiál a problém byl na sv t .
Když pak spodní sousedé za ali na vlastníkovi budovy vyžadovat, aby zajistil
uvedení podlah v byt nad ním do p vodního stavu, došlo na lámání chleba. Uživatel
m l o svém zám ru p edem informovat vlastníka domu, a ten by stanovil podmínky,
za jakých se vým na podlahových krytin umož uje. Samoz ejm , že v t chto
p ípadech vyžaduje SBD Kolín i souhlasné stanovisko spodního nájemníka, aby se
p edešlo spor m po realizaci vým ny a o možném problému zvýšení hlu nosti ob
strany informujeme.
Pou ení pro uživatele byt : Sv ujte bytové úpravy odborným firmám a
informujte p edem vlastníka domu o plánovaných úpravách.
4)

Žádáme p edsedy samospráv a p edsedy spole enství vlastník v domech, kde jsou
výtahy, aby zajistili po ádek ve strojovnách výtah z d vodu plánovaných
inspek ních prohlídek výtah .

5)

Od 1.1.2004 dochází ke zm n ceny tepla na topení a oh ev TUV a to:
Kolín:

eský Brod:

m ení na vstupu do objektu
byty
sou asná cena
343,66 K
m ení v p edávací stanici
byty
sou asná cena
313,84 K
SV do oh evu TUV
44,00 K

m ení na vstupu do objektu
byty
sou asná cena
356,58 K
m ení v p edávací stanici
byty
sou asná cena
325,50 K
SV do oh evu TUV
52,35 K

6)

Upozor ujeme samosprávy, které provozují STA, že se v rozmezí asi p ti let
p ipravuje digitalizace vysílání ve ejnoprávních i soukromých televizních
spole ností. Aby byla zajišt na dostate ná kvalita dodávaného signálu, bude nutné
provést kontrolu stávajících rozvod , p ípadn zajistit jejich modernizaci. V p ípad ,
že projevíte o tuto kontrolu zájem, obra te se na technický úsek SBD Kolín,
konkrétn na pana Pešouta (tel. 321 724 693), který vám kontrolu zprost edkuje.

7)

Žádáme p edsedy samospráv, aby do 15.3.2004 zaslali na technický úsek SBD Kolín
seznam plánovaných oprav jednotlivých dom pro rok 2004.

8)

Oznamujeme zvýšení ceny za svoz TDO pro rok 2004 v Kolín na 408,- K za
osobu (34,- K m sí ní záloha). Cena v eském Brod z stává 420,- K za osobu
(35,- K m sí ní záloha ).

9)

Upozor ujeme samosprávy, že dle zákona . 505/1990 Sb. je t eba urychlen požádat
SBD Kolín o vým nu nefunk ních vodom r , zjišt ných p i posledních ode etech.

V Kolín dne 22.1.2004

Petr K r m á
p edseda p edstavenstva
SBD Kolín
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