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Vážení družstevníci,
máme za sebou další úspìšný rok. Nebo se blíží shromáždìní delegátù, kde pøed vás pøedstoupí pøedstavenstvo a pøedloží
vám výsledek hospodaøení za rok 2007, rád bych vám sdìlil, že právì rok 2007 byl nejúspìšnìjším obdobím v dosavadní historii
bytového družstva. Výsledek hospodaøení za uplynulý rok je pøed zdanìním více než jedenáct milionù korun. Stav pohledávek
èinil v prosinci 2007 pøibližnì šestnáct a pùl milionu korun. Ve srovnání s posledním mìsícem roku 2006 jsme tak zaznamenali
pokles pohledávek o více než ètyøi miliony korun.
Stabilita družstva je vidìt i na našich objektech, které prochází velkými zmìnami (zateplení). Bez vynikajících výsledkù
hospodaøení by nebylo možno revitalizovat, zároveò nadále žádáme také o dotace z programu PANEL, které nám pomáhají hradit
úroky. Na shromáždìní delegátù budeme pøedkládat ke schválení mimo jiné novelu smìrnice, která urèuje zásady pro
odmìòování volených funkcionáøù. Dùvodem pro zmìny je daòová reforma, která v Èeské republice platí od 1. ledna 2008.
Pøed dokonèením je také nové sídlo bytového družstva. Pøedpokládaný termín stìhování je mìsíc èervenec, respektive srpen
2008. V novém administrativním centru, které stojí v chomutovské Husovì ulici, naleznete lepší zázemí pro vyøizování svých
záležitostí. Naleznete zde moderní sociální zaøízení, nebudete se muset tlaèit po chodbách a posedávat na schodech jako ve
stávajících prostorech. Nová budova umožní snadný pøístup do všech kanceláøí. Vše vyøídíte rychle, pohodlnì a na jednom místì.
V pøízemí nového sídla naleznete také údržbu, která se sem pøestìhuje z Droužkovic.
Jménem pøedstavenstva bych rád podìkoval všem družstevníkùm za pomoc, kterou jste spoleènì s výbory domovních
samospráv poskytli správì SBD pøi øešení problémù, a tím jste se podíleli na výsledku, jakého družstvo v roce 2007 dosáhlo. Díky
výsledku hospodaøení, který je již nìkolik let v kladných èíslech, pøedstavenstvo neuvažuje o zvyšování poplatku na správu, který
je již od roku 1999 stále ve stejné výši 100 Kè.
pøedseda pøedstavenstva Josef Tvrdý
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NEPØEHLÉDNÌTE
Fotografie z Husovy ulice
Slovy nemùžeme popsat, co se právì
dìje v Husovì ulici v Chomutovì, kde
bude již brzy moderní správní centrum
našeho družstva. Více vám øeknou fotografie na stranì 7.

Nová správní budova
Rekonstrukce nového sídla v Husovì ulici zdárnì pokraèuje
O tom, že jsme zakoupili od Mìsta
Chomutova budovu bývalé zvláštní školy
v Husovì ulici, která po celkové rekonstrukci bude sloužit jako nová administrativní budova SBD Chomutov, jsme
vás informovali v minulém èísle. I tentokrát vám pøinášíme aktuální informace
ze stavby.
Ve výbìrovém øízení na dodavatele,
který by provedl rekonstrukci budovy
bývalé školy na administrativní centrum
SBD Chomutov, byla vybrána firma ABC
Chomutov. Rekonstrukèní práce budou

na základì uzavøené Smlouvy o dílo
probíhat do konce kvìtna 2008 podle
zpracovaného harmonogramu. Na konci
února 2008 jsme vybrané firmì pøedali
staveništì a stavba byla zahájena.
Vzhledem k termínu dokonèení rekonstrukce budovy ke konci kvìtna 2008 je
reálný pøedpoklad, že v letních mìsících
(èervenec - srpen) by mohlo dojít k plánovanému pøestìhování našich souèasných správních budov vèetnì støediska
údržby z Droužkovic.
Technický úsek

Dotazy na téma družstevnictví
Strana 3 pøináší odpovìï na dotazy,
které nám do redakce zasíláte. Mùže
družstvo ovlivnit, komu pøipadne byt?

Radnice zakázala hluk v ulicích
Podrobnosti o nové vyhlášce mìsta
Chomutova naleznete na stranì 7.

Stavební práce, které byly zahájeny v únoru 2008, by mìly být dle plánu dokonèeny ještì v kvìtnu.
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Odmìny pro spolupracovníky družstva v roce 2008
(pro èleny statutárních orgánù družstva a funkcionáøe DS)
Èástka se odvozuje takto: ve výši 9%
z hrubé odmìny a další 4,5% z odmìny
funkcionáøù, tedy celkem 13,5%. V souvislosti se zmìnou zákona vznikla družstvu povinnost pøihlásit své funkcionáøe
u pøíslušné zdravotní pojišovny.

Zákon è. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veøejných rozpoètù pøinesl od roku
2008 mimo jiné také zmìnu zákona
o veøejném zdravotním pojištìní.
Zmìna se týká § 5 písm. a), podle
kterého budou bytová družstva i sdružení vlastníkù jednotek provádìt ze svých
nákladù odvody zdravotním pojišovnám
za své funkcionáøe tj. za èleny statutárních orgánù a funkcionáøe DS.

Platba zdravotního pojištìní z hrubé
odmìny funkcionáøe DS ve výši 9% je
nákladem pøíslušné domovní samosprávy. Zvýšené náklady na funkcionáøe DS
(o 9% za platbu zdravotního pojištìní)
budou s uživateli jednotlivých bytù vyrovnány v rámci roèního vyúètování záloh.
Pøi èerpání limitu odmìny na funkcionáøe v plné výši (tj. 30 Kè/byt/mìsíc) se
bude jednat o roèní zvýšení nákladù za
rok 2008 na funkcionáøe o 32,40 Kè na
bytovou jednotku. Promítnutí tohoto

zvýšení nákladù do pøedpisu záloh jednotlivým uživatelùm bytù zváží družstvo
pøi nejbližší zmìnì pøedpisu záloh tj. od
1. èervence 2008.
Další zmìnou, týkající se odmìn, je urèení výše danì z pøíjmù, kterou funkcionáø odvede z pøidìlené odmìny. Zatímco
v roce 2007 byla zálohová daò ve výši
20% z hrubé odmìny, v roce 2008 bude
zálohová daò 15% ze superhrubé odmìny tj. hrubá odmìna navýšená o 9%. Toto
platí v pøípadì, že funkcionáø na družstvu
nepodepsal prohlášení k dani z pøíjmu. V
pøípadì, že prohlášení na družstvu podepsal a že uplatòuje slevu na poplatníka, bude výše danì z pøíjmu vypoètena s
využitím slevy na dani.
Ekonomický úsek

Rádi byste na tomto místì vidìli svùj inzerát? Chcete oslovit až osm tisíc domácností z Chomutova, Jirkova,
Kadanì a blízkého okolí? Napište na redakce@sbdcv.cz a dejte o sobì vìdìt již v pøíštím èísle. Družstevníkùm
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zveøejníme inzerát zdarma, v ostatních pøípadech je cena inzerátu 10,- Kè za 1 cm .
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Vymalovat
celý
byt dnesdomu
mùžete
klidnì
sami
Na
zateplení
našeho
jsme
ušetøili
O své zkušenosti se dìlí Libor Klas, pøedseda DS z Jirkova
V roce 2006 jsme kompletnì zrekonstruovali náš dùm v Jirkovì v ulici Krušnohorská è.p. 1661. Nejen, že se zlepšil
vzhled domu, ale naše bydlení nám od té
doby nabízí vyšší standard. Odstranily
se nìkteré konstrukèní vady a obyvatelé
domu jsou velmi spokojeni.
rok
Ale co je nejdùležitìjší, snížily
se náklady na bydlení. I pøes zvýšení èástky do fondu oprav se
výdaje nijak razantnì nezvýšily.
V roce 2007 jsme za splátku
úvìru vydali 264 tisíc korun a za
splátku úrokù 155 tisíc korun,
zpìt z dotaèního titulu PANEL se
nám vrátilo 101 tisíc.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Dále jsme osvobozeni od danì
z ne-movitosti ve výši pìti tisíc
korun. Náklady na vytápìní v roce 2007
èinily 177 tisíc (450 GJ). V pøípadì, že
bychom náš dùm nezateplili, naše náklady by byly v prùmìru zhruba 573 tisíc

korun (1450 GJ). Vzhledem ke zdražování energií bude tato èástka každým rokem vyšší. Ušetøené finanèní prostøedky
dále využijeme ke zvyšování kvality
našeho bydlení. Jak vyplývá z tabulky,
ušetøili jsme ve srovnání s rokem 1998
GJ
1 498,21
1 502,68
1 268,50
1 414,98
1 459,58
1 400,33
1 022,54
891,61
754,96
450,00

cena za
1 GJ v CZK
266,22
296,62
310,17
318,68
324,85
332,11
351,07
358,89
376,20
395,51

celkem za
teplo v CZK
398 665,00
445 607,68
393 354,49
450 814,29
474 027,62
464 950,60
358 892,60
319 910,60
283 944,60
177 979,50

padesát procent finanèních prostøedkù
za vytápìní a spotøeba tepla je dnes v
prùmìru nižší o necelých sedmdesát
procent (výpoèty byly pro názornost

zjednodušeny). V topné sezónì v
roce 2003 se již projevila montáž
prvních plastových oken a náklady na vytápìní klesly o více než
tøetinu. Jak byly postupnì provádìny další kroky ke snižování
energetické nároènosti objektu
(regulace topné soustavy, další plastová
okna, prosklené lodžie, kompletní zateplení),snižovaly se náklady na vytápìní.
pøedseda DS 89 Libor Klas

Èlánek (nahoøe) i dotaz (dole) byl zveøejnìn v plném znìní, bez krácení a obsahových úprav.

Nechceme problémové sousedy,
mùže to družstvo ovlivnit?

Montáže
satelitù
Pøedstavenstvo SBD
Chomutov pøijalo na svém zasedání
26. února 2008 usnesení è. 42/2008,
kterým schvaluje montáže satelitù na
domy ve vlastnictví SBD Chomutov
pouze se souhlasem Technického
úseku, jemuž musí pøedcházet souhlas pøíslušné domovní samosprávy
na základì písemné žádosti uživatele bytu.
V pøípadì rekonstruovaných a zateplených domù lze montáž satelitu
povolit jen v pøípadì, že bude provedena stejnou firmou, která dìlala
zateplení. Kontakt na tuto firmu sdìlí
žadateli pøíslušný pracovník Technického úseku družstva. Náklady spojené s montáží uhradí žadatel.
V pøípadì instalace satelitu bez
souhlasu a v rozporu s výše uvedeným usnesením pøedstavenstva
bude po majiteli satelitu požadována
náhrada škody.
Technický úsek

Rádi bychom se zeptali, zda máte
nìjaké zkušenosti s blokováním bytù.
Usnesli jsme se na schùzi, že pokud
se chce majitel èlenského podílu
družstva odstìhovat, musí nejprve
nabídnout byt družstvu, dále èlenu
družstva a nakonec tøetí osobì. Ve
stanovách to ale nemáme.

ným v této smlouvì. Tytéž úèinky jako
pøedložení smlouvy o pøevodu èlenství
nastávají, jakmile pøíslušné družstvo
obdrží písemné oznámení dosavadního
èlena o pøevodu èlenství a písemný
souhlas nabyvatele èlenství.

Je možno nìjakým zpùsobem
zabránit, aby byl byt pøeveden na nìjakého nepøizpùsobivého obèana
nebo neplatièe? Je nìjaká pomoc,
aby družstvo mohlo ovlivnit obsazení
bytu? Chceme v domì poøádek.
Blokovat byty nelze. Vaše usnesení z
èlenské schùze odporuje obchodnímu
zákoníku 513/1991, a to konkrétnì v
ustanovení $ 230.
§230
Pøevod práv a povinností spojených s
èlenstvím v bytovém družstvu na základì dohody nepodléhá souhlasu orgánù
družstva. Èlenská práva a povinnosti
spojená s èlenstvím pøecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu pøedložením
smlouvy o pøevodu èlenství pøíslušnému
družstvu nebo pozdìjším dnem uvede-

Stanovy bytového družstva ani usnesení orgánù družstva nesmí být v rozporu s právními pøedpisy. Znìní § 230 je
zákonné ustanovení a nelze se od nìj v
žádném pøípadì odchýlit.
pøedseda pøedstavenstva
SBD Chomutov Josef Tvrdý
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Vánoèní
tradice
nejen na Štedrý
den
PANEL
- Fond
na rekonstrukce
panelákù
má
na letošek málo penìz
Zmìny pøi rozdìlování dotací pocítí i naše družstvo
Rekonstruovat panelový dùm s
podporou státu nebude letos vùbec
jednoduché, protože vláda schválila
ménì penìz do programu Panel. Jeho
hlavní funkcí je pomoci lidem pøi
rekonstrukci domu, nebo v paneláku
žije asi každý tøetí Èech.
Fond dostal významnì ménì, zhruba
o dvì miliardy. "Víme, že nám to staèit
nebude," prozradil øeditel Státního fondu
rozvoje bydlení Jan Wagner. V Èesku je
pøitom asi na tøi ètvrtì miliónu panelových
bytù a pøibližnì jen dvacet procent z nich
je opravených. Napøíklad ve srovnání
s Nìmeckem tak dost zaostáváme.
Nìmci mají zrekonstruováno pøibližnì
osmdesát procent bytù, pøesto to
nìmecké vládì pøipadá stále málo.
Program panel dosud bìžel úspìšnì
asi pìt let. Ze státního rozpoètu se pøispívá na úroky z úvìru, který si žadatel vzal
na rekonstrukci. Aby fond mohl uspokojit
více žadatelù, uvažuje o snížení podpory
na splácení úroku ze ètyø na dvì až ètyøi
procenta.

Program PANEL
Poskytuje dotace právnickým
a fyzickým osobám na opravu,
modernizaci èi rekonstrukci panelových domù. Jedná se o úrokovou dotaci, kdy stát pomáhá
vlastníkùm, bytovým družstvùm,
spoleèenstvím vlastníkù nebo také obcím se splácením úvìru.

Jak bude program PANEL
fungovat v roce 2008?
V øíjnu 2007 bylo doèasnì pozastaveno pøijímání žádostí o dotace z programu
PANEL. S platností od zaèátku dubna
2008 bylo pøijímání žádostí o dotace
obnoveno, prozatím podle stávajících
pøedpisù.
Koneèné požadavky na zpracování
nových žádostí o dotace a výše poskytovaných dotací budou stanoveny v novele vládního naøízení è. 299/2001 Sb.,
podle kterého jsou dotace z programu
PANEL poskytovány.

Cílem programu je podpora
provádìní komplexních oprav
a modernizace panelových bytových domù v rozsahu a kvalitì,
která zajistí zvýšení užitné hodnoty domù a výraznì prodlouží
jejich životnost. Zhruba za pìt let
svého fungování pøispìl Panel
asi dvacet miliard korun.
Vùèi loòskému roku se program
Panel musel pøizpùsobit evropské legislativì. Zmìnil se napø.
postup, jakým se bude o podporu
žádat.

Mám dovolit podnájemníkùm, aby si v družstevním
bytì, který pronajímám, pøihlásili trvalé bydlištì?
Jsem èlenem bytového družstva a
dávám byt do podnájmu. Stávající
podnájemníci pøišli s tím, že by si tam
chtìli pøihlásit trvalé bydlištì. Mì v
této souvislosti zajímá, jaká rizika pro
mì, v pøípadì že jim trvalý pobyt
umožním, z toho vyplývají, a i když se
správnì ošetøí skuteènost, že po
ukonèení smlouvy si budou muset
trvalé bydlištì zrušit, kam si ho pak
pøihlásí, když nebudou mít jiný byt k
dispozici?
Podnájem bytu zásadnì nemá sloužit k
trvalému bydlení, což je zøejmé již jen z
toho, že nejde o primární nájemní vztah s
majitelem domu, nýbrž o stav, kde užívání bytu podnájemníka je odvozeno od
práva nájemce.
Podnájemce nemá ani právo v pøípadì
skonèení podnájmu na náhradní byt ani
ubytování, a je jeho vìcí, jak si uspoøádá
své další bytové pomìry a kde bude mít
trvalé hlášení bydlištì.
4

Nelze proto pokládat za vhodné, aby si
podnájemce zøizoval v místì podnájmu
své trvalé bydlištì. Podnájem bytu vyžaduje také souhlas pronajímatele, jinak by
umožnìní podnájmu mohlo být kvalifikováno jako porušení povinností vyplývajících ze zákona.

Lze Vám doporuèit, aby podnájemní
smlouva byla zpracována odbornì právníkem, který se zabývá bytovou problematikou.
JUDr. Daniel Šplíchal
Byt magazín, kvìten 2008

BOHUSLAV KRATOCHVÍL

ÈIŠTÌNÍ KANALIZACE
smluvní partner SBD Chomutov

HAVARIJNÍ
SLUŽBA
nonstop
602 446 520

Pojištìní domácnosti v panelovém domì
Jednoduchý vzorec øíká: sto tisíc na každou místnost
S bydlením v panelovém domì souvisí
ochrana vnitøního vybavení (nábytek, kuchyòská linka, stoly, židle, elektronika).
Nesmíme také zapomenout na sbírky,
umìlecká díla a jiné pøedmìty.

kém mìstì se panelový dùm nachází.
Panelový dùm v Praze je nejrizikovìjší
následuje, Brno, Ostrava atd. Kromì
velikosti mìsta záleží také na sociálním
složení obyvatel a dalších faktorech.

Pojištìní domácnosti v panelovém domì je vhodné spojit s kvalitním mechanickým zabezpeèením, jako jsou kónické
a speciální zámky na vstupních dveøích
a kvalitní kování na oknech. Toto zabezpeèení mám pomùže ochránit majetek
pouze pøed zlodìji, ostatní rizika neøeší.

Jak optimálnì chránit svoji
domácnost v paneláku?
Základní pojištìní domácnosti v panelovém domì je pojištìní živlù, tzv. FLEXA
(Fire, Lightning, EXplosion, Aircraft neboli oheò, blesk, výbuch a pád letadla).
Doplòkem pojištìní domácnosti v panelových domech je pojištìní krádeže,
loupeže a vandalismu. Pravdìpodobnost tìchto rizik souvisí s tím, v jak vel-

Pojištìní bytu by mìlo být spojeno s kvalitním
mechanickým zabezpeèením vstupních dveøí.

Pojištìní domácnosti v panelových domech dále nabízí pojištìní obèanské odpovìdnosti, které se vìtšinou týká všech
osob, které žijí v pojištìné domácnosti
panelového domu a kryje škodu zpùsobenou napø. vytopením sousedù, nebo
neúmyslné znièení vìci v obchodì.

Jaká je ideální výše pojištìní,
kterou bych mìl zvolit?
Doporuèený vzorec pojištìní bytu v
panelovém domì je sto tisíc korun na
každou místnost. V pøípadì bytu 3+1 je
tak pojistná èástka tøi sta tisíc korun.
Pokud se ale v bytì nachází dražší elektronika, nebo umìlecká sbírka, doporuèujeme zvolit vyšší pojistnou èástku.
V rámci pojištìní domácnosti v panelovém domì se sjednává i spoluúèast.
Touto èástkou se podílíme na náhradì
škody pøi pojistné události. Jestliže máte
spoluúèast pìt tisíc korun s pojistnou
èástkou tøi sta tisíc korun, pojišovna
vám v takovém pøípadì uhradí maximálnì 295 tisíc korun.
Každá domácnost v panelovém domì
je rozdílnì vybavena a najít vhodný typ
pojištìní je práce finanèního poradce,
který vám pomùže s porovnáním nabídek a doporuèí vám tu nejvýhodnìjší.
www.infopanel.cz

Potøebujeme pøesadit! Volají pokojové rostliny...
Všimli jste si, že pokojové rostliny
už vyžadují vydatnìjší zálivku? Už si
odpoèinuly, a tak se hlásí o slovo.
Døíve, než nám jaro poøádnì zauká na
dveøe, mìli bychom vìnovat pozornost
pokojovým rostlinám. Postupnì pøibývá
svìtla, které probouzí životní sílu, a proto
je tøeba postupnì zvyšovat zálivku a
zaèít s hnojením. Tím ovšem naše péèe
zdaleka nekonèí.
Chceme–li svým rostlinám skuteènì
prospìt, musíme spolu s nimi postoupit
celou øadu procedur poèínaje zdravotním ošetøením a konèe kosmetickými
zásahy. Mladé rostliny v menších kvìtináèích pøesazujeme pravidelnì každý
rok, aby mìly dostatek místa pro koøeny.
Nový kvìtináè volíme obvykle o dva až tøi
centimetry vìtší, pøièemž vyklepnutý
koøenový bal pravidelnì obsypáváme
novou zeminou.
Starší velké kvìtiny pøesazujeme jen
tehdy, když je pùda úplnì vyèerpaná
nebo zavlažovacími otvory na dnì kvìtináèe výraznì prorùstají koøeny. V jejich
pøípadì z koøenového balu alespoò po
okrajích setøeseme zem a koøeny mírnì

zkrátíme. Pøitom samozøejmì odstraníme i uhynulé èásti koøenù, které by se
mohly stát zdrojem plísnì. Dosypávání
zeminy bude v tomto pøípadì trochu
nároènìjší. Pøesazenou rostlinu odshora
dùkladnì prolijeme vodou.
A jsme se o pokojové rostliny bìhem
zimy starali sebelépe, pøece jen jsme jim
nedokázali nahradit skleníkové klima, a
suchý vzduch udìlal své. Mnohým žloutnou nebo dokonce opadávají listy a typická svìžest je pryè. Nejhùø na tom bývají palmy, jimž vlhké klima chybí asi
nejvíce, a proto jim ho musíme alespoò
trochu nahradit.
Nejprve ale odstraníme všechny suché
èásti, aby rostlina prokoukla, a pak ji
osprchujeme vlažnou vodou. Což samozøejmì nemá dlouhý úèinek, a tak v její
blízkosti umístíme zvlhèovaè nebo
alespoò nádobu s vodou. Souèasnì zaèneme i s pøihnojováním tekutým hnojivem pro palmy èi jiné konkrétní rostliny,
dobrých výsledkù však dosáhneme i se
zelenými tyèinkami, které se v pùdì pozvolna rozpouštìjí.
www.tvujdum.cz

Správnou péèi nám pokojové rostliny rády
vrátí. Zelené i kvetoucí budou po celý rok
ozdobou našeho domova.
5

Hlasy volající po dodržování noèního klidu byly vyslyšeny
Mìsto Chomutov se na základì èetných žádosti svých obèanù
zamìøilo na dodržování noèního klidu
Mìsto Chomutov nedávno vyšlo
vstøíc všem obyvatelùm, kteøí bydlí
v blízkosti hluèné restaurace a které
ruší decibely linoucí se z diskotéky
nebo jiné hudební a taneèní zábavy.
Zastupitelé totiž schválili Vyhlášku
o ochranì noèního klidu a regulaci
hluèných èinností a Vyhlášku o regulaci provozování výherních hracích
pøístrojù. Plné znìní pøedpisù lze najít
na webových stránkách Chomutova
(www.chomutov-mesto.cz ).

žijících v bezprostøedním okolí. Jedna z
žen, která se pod stížnost podepsala, se
po èase ozvala znovu. Popsala, že v této
lokalitì dochází každý víkend k øádìní,
které témìø vždy konèí až v èasných
ranních hodinách. Jiná obyvatelka
sídlištì Píseèná upozornila mìsto na bar
ve støedisku Flóra. Jeho majitel každý
víkend provozuje diskotéku nebo jinou
zábavu a lidé mají po klidu. Nejde jen
o to, že se lidé nevyspí, ale zvýšil se i
poèet podnapilých, kteøí se po skonèení
akce toulají po ulicích.
Právì proto se vedení mìsta pøiklonilo
na stranu obèanù. Mìstská policie
dostala za úkol vybrané lokality sledovat.
Zároveò byla zesílena hlídková èinnost a
monitorování sídliš. Na Zahradní byla
dokonce zøízena policejní služebna.
Ve vyhláškách mají policisté úèinný
nástroj. Jedna z nich zavádí pojem noèní
klid a jeho rušení a omezuje provoz hluè-

Pøijetí obou dokumentù pøedcházely
èetné stížnosti lidí, které chomutovský
magistrát v minulosti mnohokrát obdržel.
Mezi nimi mùžeme zmínit tøeba stížnost
obyvatel ze sídlištì Píseèná. Svìdectví
poukazovala na to, že návštìvníci místního baru, kteøí opouští podnik, hlasitì
zpívají, èasté jsou také hádky, rvaèky,
vysypané nebo zdemolované odpadkové koše, rozbité sklenìné lahve a výplnì
dveøí. Další lidé z dané oblasti upozoròovali na to, že v noci nemohou kvùli hluku
ani otevøít okna.
Další stížnost na hluk z restaurace
Merkur, ozývající se z podniku po desáté
hodinì veèer, podepsalo padesát lidí

!

ných pøístrojù o víkendech a svátcích.
Rovnìž omezuje provoz hudebních poøadù a diskoték do 22 hodin, a to jak na
veøejných prostranstvích, tak také v nìkterých provozovnách ve vybraných èástech mìsta. Druhá vyhláška pokraèuje v
tažení mìsta proti hracím pøístrojùm.
Stanovuje zóny, kde nesmí být provozovány výherní automaty. Jejich poèet by
se tak mìl od druhého pololetí letošního
roku výraznì snížit.
Dodržování nové vyhlášky o ochranì
noèního klidu bude mít na starosti pøedevším Mìstská policie Chomutov. Pøi
pøípravì vyhlášky se totiž vycházelo
zejména z poznatkù samotných strážníkù.
Informace pro tento èlánek byly
pøevzaty z Chomutovských novin (èíslo
8, 16. dubna 2008), které vydává mìsto
Chomutov jako ètrnáctideník.

Dùležité body z vyhlášky
o ochranì noèního klidu

!

V dobì noèního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hluèné projevy.
Noèní klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin.
O nedìlích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré èinnosti
spojené s používáním strojù, pøístrojù a zaøízení zpùsobujících hluk, napø. sekaèek
na trávu, cirkulárek, motorových pil, køovinoøezù apod. provádìt pouze v dobì od 8
hodin do 20 hodin.
Organizátoøi veøejnosti pøístupných spoleèenských a sportovních akcí konaných
na venkovních prostranství jsou povinni tyto ukonèit do 22.00 hodin.
V nìkterých lokalitách mìsta jsou provozovny povinny ukonèit veøejnosti
pøístupnou hudební produkci v podobì živé a reprodukované hudby do 22.00 hodin.

Když vlastním víc bytù v domì, musím uklízet za všechny?
Máme (tøi osoby
tvoøící rodinu) ve
vlastnictví dva propojené byty. Zádrhelem je úklid v domì. Musíme uklízet
v domì za
dva byty a
nebo jen
za jeden?
Jsme spoleèenství vlastníkù. Podle
poètu osob se u nás úklid neprovádí.
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Z vašeho dotazu lze usoudit, že dohoda spoluvlastníkù spoleèných èástí
domu urèuje povinnost úklidu v domì
svépomocí podle poètu bytù. Pro vaši
povinnost úklidu je rozhodující, zda vaše
dva byty jsou dvì bytové jednotky zapsané v katastru nemovitostí, které jste si
propojili bez ohlášení zmìny v katastru
nemovitostí (po souhlasu vlastníkù bytù
dle zákona). V tom pøípadì musíte uklízet za dva byty, pøestože jste jedna
rodina, která je obývá.

Pokud by se jednalo o jednu bytovou
jednotku, která vznikla z pùvodnì dvou
bytù a jako spojená jednotka je zapsána
v katastru nemovitostí, máte povinnost
úklidu jen za tuto jednotku. Záleží jen na
vás, jak se rozhodnete mít byty zapsané
v katastru nemovitostí.
Mgr. Jaroslav Schneider
Byt magazín, kvìten 2008

Fotografie z rekonstrukce administrativního
centra SBD Chomutov v Husovì ulici

nové správní
centrum

stávající budovy
SBD Chomutov

Husova ulice se již letos v létì stane novým domovem SBD Chomutov. Pøestože je od stávajícího pùsobištì vzdálena jen pár set metrù, rozdíl bude
znaèný. Družstevníkùm i zamìstnancùm nabídne komfortní podmínky srovnatelné s novì postavenými správními budovami jiných úøadù.

Na staveništi probíhají pravidelné kontroly. Minimálnì jednou týdnì se ovìøuje, zda všechny stavební práce pokraèují podle plánu. Pøedìlat bývalou
školu totiž není nikterak jednoduchý úkol. Dùležité je zejména rozdìlení bývalých uèeben na menší kanceláøe.
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Tylova 281
Litvínov

zajistíme dle vašich potøeb

Inzerce
Pronajmu družstevní byt 1+1 v
Jirkovì v Ulici na Borku.
kontakt: 739615030

malíøské a lakýrnické práce
drobné zednické opravy
pokládka lina a podlahy
renovace spoleèných prostor
(opravy schodù a další)

------------------------------------------Vymìním byt 2+1 velký (5. patro),
v žádané lokalitì Pod Bøízami,
Chomutov za velký 3+1 nebo 4+1
kdekoliv v Chomutovì a Jirkovì.
kontakt: 724 871 102
bclenkahornikova@seznam.cz

VŠE KVALITNÌ A ZA PØIJATELNOU
CENU, ÚKLID JE SAMOZØEJMOSTÍ
kontaktovat nás mùžete prostøednictvím telefonu
607 928 269 nebo e-mailové adresy web.71@seznam.cz

Úøední doba a kontakty na dùležité osoby
SBD Chomutov, Karolíny Svìtlé 1936, Chomutov

pondìlí a støeda

7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30*

* støedisko Kadaò má úøední dny pouze v pondìlí

474 319 800
474 319 801
474 319 803
474 319 804
474 319 805
474 319 806

474 319 811

podatelna + sekretariát pøedsedy
úèetní SVJ
vedoucí ekonomického úseku
vedoucí technického úseku
vedoucí støediska pohledávek, BOZP
ekonomický úsek - referent pro Kadaò
ekonomický úsek - smìnky, úvìry
úèetní - platby, fakturace
správce informaèní soustavy
úèetní SVJ
vedoucí úèetní
vedoucí správy SVJ, metodik
právní støedisko

474 319 811
474 319 812
474 319 813
474 319 814
474 319 815

oddìlení pohledávek
vedoucí právního støediska
mzdová úèetní
pokladna
bytové hospodáøství - nájmy, kauce

474 319 816

vedoucí bytového hospodáøství
(evidence èlenù)
obchodní oddìlení - zakázky
investice
vedoucí støediska služeb
vedoucí støediska provozu
sekretariát technického úseku
styk s DS
referent bytového hospodáøství
(vlastníci)
vyúètování služeb - otopy
kontrolní komise
(pondìlí a støeda 14.00 - 16.30)
úèetní SVJ
revizní technik elektro
Kadaò

474 319 807
474 319 808
474 319 809
474 319 810

474 319 817
474 319 818
474 319 819
474 319 820
474 319 822
474 319 824
474 319 825
474 319 826
474 319 828
474 319 829
474 334 247
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Novotná
Oèenášová
Ing. Pšenièka
Richterová
Koudelka
Hyhlanová
Èanecká
Raušová
Gahler
Pondìlíèková
Kloubová
Heidová
Mladá
Timèíková
Horák
Szilágyiová
Haldovská
Petriková
Antonová
Slámová
Hejlová

novotna@sbdcv.cz
ocenasova@sbdcv.cz
psenicka@sbdcv.cz
richterova@sbdcv.cz
koudelka@sbdcv.cz
hyhlanova@sbdcv.cz
canecka@sbdcv.cz
rausova@sbdcv.cz
admin@sbdcv.cz
pondelickova@sbdcv.cz
kloubova@sbdcv.cz
heidova@sbdcv.cz
mlada@sbdcv.cz
timcikova@sbdcv.cz
horak@sbdcv.cz
szilagyiova@sbdcv.cz
haldovska@sbdcv.cz
petrikova@sbdcv.cz
antonova@sbdcv.cz
slamova@sbdcv.cz
hejlova@sbdcv.cz

Burianová
Burešová
Èesal
Kohout
Žoèková
Erdélyi
Pøibilová

burianova@sbdcv.cz
buresova@sbdcv.cz
cesal@sbdcv.cz
kohout@sbdcv.cz
zockova@sbdcv.cz
erdelyi@sbdcv.cz
pribilova@sbdcv.cz

Hejlová

hejlova@sbdcv.cz

Imrová
Ing. Ficek
Hyhlanová

imrova@sbdcv.cz
ficek@sbdcv.cz
hyhlanova@sbdcv.cz

Zpravodaj èíslo 1/2008 byl vydán
nákladem 8.000 výtiskù a zdarma
dodán všem družstevníkùm. Vaše
pøipomínky a námìty nám mùžete
doruèit osobnì, elektronicky na mail
redakce@sbdcv.cz nebo poštou na
adresu družstva (adresát: redakce
SBD). Ozvìte se prosím i v pøípadì,
jestliže jste nedostali aktuální èíslo
Zpravodaje.
Vydává:
SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936,
430 01 Chomutov
Šéfredaktor:
Kateøina Hodková
Tiskne:
Akord Chomutov, s.r.o.

Havarijní služba
SBD Chomutov
Voda, topení, odpady

602 418 050
777 930 254

Elektro

474 621 001
724 073 733

Výtahy Elvyt Vass

474 334 103

Výtahy Fanak

474 621 001

Dispeèink TH Kadaò

474 316 444

Plyn

1239

Ulimex

474 319 823

