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~",: se nedeje, zdražujme dál oni to lidi stejne zaplatí, my jsme monopol!
Ušcm meste se opet probírá kauza ccna tcpla a prodcj tepelného hos-
podárství manželce nynejšího reditele Bytového podniku. Co nám tento
prodej vlastne prinesl?
Když neco prodáváte ci privatizujete, snažíte se zlepšit nabízené služby.
Po roce fungování této spolecnosti mohu asi zcela zodpovedne ríci -nic se
nezmenilo a v budoucnosti nám to asi prinese jen starosti a nekontrolova-
telné navyšování ceny za teplo. Podívejme se napríklad na rok 1998, kdy
se zvedla cena o 33 %. Ac tato cena byla v hlubokém rozporu s cenovým
výmcrem, Bytový podnik ji v klidu podepsal. Proc by se dohadoval s
"Komoranama" a bojovalo své klienty, když ví, že cenu, at sebevetší,
stejne zaplatí obcané.
Ale ješte v roce 1992 se mesto snažilo odbourat monopol "Komoran" a
zaslalo svuj konkurencní privatizacní projekt na odkoupení tepelného pri-
vadcce Prunerov - Klášterec nad Ohrí Ministerstvu pro hospodárskou
politiku a rozvoj CR. Tenkrát jej predkládal starosta Šroubek. CitUji zde
z onoho projektU: "Stanovisko pffslušného úradu pro hospodárskou soutež
neni predloženo, protože centrálni zásobováni teplem vytváff vždy v miste mono-
polni postaveni vlastnika. Z tohoto dtivodu je snaha rešit projektem prevod do
obecniho majetku. Prevodem bude potlaceno monopolni postaveni a zároven
zastupitelstvo obcemuže ovlivnovat hospodareni subjektu a jeho chováni. " Naši
zascupitclé to pak udclali úplne obrácenc. Vykašlali se na lidi a prodali tepelné
hospodárství. Tím vytvorili další monopolní organizaci.
Kde je konkurenc<;, tam se podniká, nabízí, snižují se náklady a vymýšlí,
jak prilákat zákazníky a na strane druhé zde máme naše tepelné hospo-
c1">'tví, ktcré podnikat nemusí. Nemusí snižovat náklady a nemusí
\. Ašlet, jak prilákat další zákazníky. Stací mu jen cekat na velikou zimu.
\7'žhledcm k tomu, že naše družstvo nevidí žádnou perspektivu ani cestU,
jak celit tomuto monopolu, který je navíc umocnován i nekterými pred-
staviteli mcsta, hledá ve spolupráci s plynárenskými podniky vlastní cesty
ke snížení cen pro vytápení a pro prípravu teplé vody. Jaroslav Krejsa

Vybíráme nekterá zajímavá usnesení mestské rady.
Tentokrátz 20. 5. 1999

Usn. C. 127/99 - Mestská tada Usn. c. 152/99-Mestská rada
ukládá p. místostarostovi rozhodla v souvislosti s dochá-
zabezpecit projekt parkovište zejícími žádostmi jednotlivcu
za domem ul. Dlouhá - termín na zasklívání lodžif v panelo-
do 30.9.1999 vých domech nepovolovat
Usn. 130/99 - Mestská rada jejich realizaci do doby schvá-
projednala rozpoctové zmeny k lení návrhu na rešení celých
31.5.1999 a doporucuje mest- bloku podaných majiteli ci
skému zastupitelstvu ke schvá- správci.
lení. Usn.c. 172/99 - Mestská rada
Usn. 133/99 - Mestská rada ukládá tajemníkovi MeÚ
rozhodla zamítnou t žádost pozvat do príštího jednání
pana Eisenhamera na proná- me~tské rady manžele Kánovi,
jem parkoviš te za ulicí aby vysvetlil proc není zrealizo-
Dlouhá v Klášterci nad Ohrf vána ocní optika v objektu c.p.
na zajištení hlídaného parko- 185 na Námestí E.Beneše v
vište za úplatu. Klášterci nad Ohrí.

Ani nový zákon o informa-
cích nijak nezaskocí správu
Bytového družstva v Kfáš-
terci. Již v techto dnech
totiž pracovníci správy
instalovali ve volne prístup-
ných prostorách družstva
pocítacový informacní
systém, ke kterému má prí-
stup každý z návštevníku
budovy správy družstva.

Speciální program pak v
soucasné dobe nabízí

zájemc(Jm údaje o všech
clenech družstva a to údaje
zatím prevážne zamerené
na problematiku úhrad
nájemného. Každý z clenu
družstva má tak možnost

okamžite zjistit, jestli nemá
k družstvu nejaké závazky.
Do pocítace jsou ukládána
ta nejaktuálnejší data, u
každého družstevníka je
uveden predpis nájemného
a aktuální stav plateb.
Pokud clenové zjistí na
obrazovce nejaký rozpor ci
informace u nej vzbudf
nejaké pochybnosti, je
správa pripravena okamžite
vše na míste vyrešit. (lK)

Úredníci na svém míste

Jaroslav Šícho, Deník Chomutovska

V našem dome, jakož i v ostatních družstevních panelácích, se nyní
diskutuje o tom, proc ta ci ona rodina má doplácet nehoráznou cástku,
zatímco jiná ceká preplatek, jako by vyhrála v lotynce. Takovéhle sta-
rosti však klášterectí družstevníci nemají. TI se mohou bavit o stokoru-
nových a jen vyjímecne o tisícikorunocých sumách.

Je to tím, že tamní bytové družstvo zamestnává úredníky, kterí jsou
opravdu na svém míste. Nenechávají na dodavatelfch vody, tepla, elek-
trinya odvozcích domovního odpadu, aby urcovali výši záloh, nýbrž se
iniciativne zajímají o predpokládané zvýšení cen v príštím roce.

Sami potom urcí zálohy, a to i podle jednotlivých samospráv.Výsled-
kem je približne dvouprocenrní rozdíl od zaplaceného obnosu. Nájem-
níci nemusí v prubehu roku sahat do kapsy hloubeji než je treba, nebo
v opacném prípade cekat s hruzou na vyúctování. Zisk z toho mají pak
všichni, vždyt družstvo takhle ušetrí nemalý peníz na poplatcích za
poštovní poukázky.

Možná namítnete, proc tolik chvály za neco, co je v pracovní náplni
úredníku, a to sloužit lidem, v tomto prípade clenum družstva, vždyt za
to dostávají slušný plat. Uznání je ale podle mého na míste, aby se odli-
šili od kolegu v jiných družstvech, kterí udelají jen to nejnutnejší, aniž
by se jim o iniciative treba jen zdálo.
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Rozvod neznamená jen zá-
sah do života lidí, ale i do je-
jich peneženek

Rozvod predstavuje zpravi-
dla razantní zásah do života
lidí. Soucasne muže ale zna-
menat i výrazný zásah do je-
jich peneženek. Rozchod je
muže prijít na desítky tisíc
korun.

"Pokud je treba prikrocit k
tak závažnému životnímu
kroku, vyplatí se v konecné
fázi odložit vzájemné antipa-
tie a dohodnout se predem na
rešení situace," ríká známý
pražský advokát Aleš Pejchal.
"Nejen proto, že je to z lid-
ského hlediska i z pohledu
detí nejprijatelnejší postup,
ale je to pro všechny nejlev-
nejší," dodává.

Bezproblémový rozchod
Jestliže oba manželé spolu

se žádostí o rozvod predloží
soudu všechny potrebné do-
hody, jeho rozhodování to vý-
razne urychlí. Manželství
muže být na první stání roz-
vedeno. Pro kapsu obou ak-
téru to bude znamenat i vý-
raznou úsporu.

K takovému rozvodu je za-
potrebí dohoda o úprave po-
meru nezletilých detí pravo-
mocne schválená soudem,
dohoda mezi manžely o vypo-
rádání spolecného jmení, do-
hoda o vyrešení otázek byd-
lení a dohoda o výši
výživného na deti, prípadne
na nekterého z manželu.
Rozvádející se manželé si
mohou tyto dohody sepsat
sami. Nekdy se ale vyplatí
sverit dohody - zejména o vy-
porádání spolecného jmení
obou manželu - právníkum. A
to proto, že po rozvodu ne-
kdy jeden z manželu zacne
uvažovat o tom, zde rozdelení
je spravedlivé, a muže ho na-
padnout u soudu. Jasná do-
hoda muže spory oomezit ci
jim predejít.

A kolik to stojí? Vypracování
dohody advokátem o rozde-
lení majetku, do kterého patrí
napr. byt a chata v hodnote
1,5 mili6nu, vcetne zastou-
pení u soudu, muže v Praze
prijít na asi 27.000 korun.
Vypracování dalších trí do-
hod, vcetne zastoupení u
soudu, muže stát šest tisíc. Na
žádost o rozvod se dává šesti-
setkorunový kolek.

Když se dva nedomluVÍ.
Jsou ovšem prípady, kdy

manželé nejsou schopni se

domluvit. Pak je ceká složitý,
dlouhý, a tedy stále se prodra-
žující spor. Výrazne se rozšírí
pocet soudních stání a nut-
ných konzultací s právníkem.
Deset stání a príprava na ne
muže stát okolo triceti, ale i
padesáti tisíc.

Rozhodnutím soudu o de-
tech po rozvodu a o rozvodu
manželsJVí však výdaje ne-
koncí. Casto následuje ješte
spor o rozdelení spolecného
jmení. Tady zacnou náklady
prudce stoupat. Jen poplatek
za zahájení soudního jednání
tvorí dve procenta z hodnoty
majetku. Pokud je spor o vilu
za pet mili6nu, pripravte si
tedy sto tisíc korun. Dále je
treba pocítat s náklady na
znalecké posudky nemovi-
tostí. Ceny za odhad chaty se
pohybují okolo peti tisíc, od-
hady domu jsou ješte dražší.

Jak se platí advokátum
Náklady prodražuje každé

další jednání soudu. Stejný
poplatek - dve procenta z
hodnoty majetku -je treba za-
platit i pri odvolání proti roz-
sudku, pokud s ním není je-
den z partneru spokojen.

Advokátum se platí bud
podle tarifu, nebo dohodou.
Vyhláška uvádí, že jeden
úkon, napr. sepsání smlouvy,
konzultace kratší než hodina,
stojí 500 korun. Sepsání žá-
dosti o rozvod vcetne konzul-
tací prijde na 2.000 korun.
Celkové zastoupení pouze u
rozvodu a s minimálním po-
ctem stání vychází asi na
5.000 korun. Vedle toho je ale
možné se domluvit o tzv. mi-
motarifním odmenování. A to
formou dohody o hodinové
sazbe nebo formou dohody o
paušálu za vyrízení celé zále-
žitosti.

Pokud je nekdo odkázán na
sociální podporu a potrebuje
pri rozvodu právní zastou-
pení, muže se obrátit s žádostí
na Advokátní komoru. Ta mu
muže ve zvlášte naléhavých
prípadech urcit právního zá-
stupce. Náklady pak hradí
komora.

Podle Pejchala se potvrzuje,
že je výhodné uzavírat pred-
manželské smlouvy ci
smlouvy o rozdelení majetku
v prubehu manželství, jak je
to bežné v západních zemích.
Pri rozvodu pak odpadnou
zdlouhavá soudní jednání a
úspory mohou jít do desítek
tisíc. (zdroj:Právo 22.5.)

Mohu si nechat instalovat sám meric tepla na vlastní ná-
klady? A jak by se pak rozóctovaly náklady na teplo v
bytech a ve spolecných prostorách? LN., Praha

Instalace mericu je možná na vlastní náklady, ale nikoliv
mericu dle vlastního výberu. Pred instalací je treba se s
pronajímatelem dohodnout a získat písemný souhlas s in-
stalací tech konktrétních meridel. Po zkušenostech však je
treba doporucit i uzavrení dohody s pronajímatelem o tom,
že bude namerené hodnoty pri vyúctování respektovat.
Zpusob dodávky tepla a TUV, jakož i vyúctování, upravuje
vyhláška c. 245/95 Sb., ve znení pozdejších predpisu.
Zohlednit merené hodnoty (v nekterých bytech) a neme-
rené hodnoty ve zbývajících prostorách je tedy v zásade
možné.

Jak vysoká jeprumerná spotreba teplé užitkové vody na
jednoho clena domácnosti?

Množství TUV, pripadající na jednu osobu bývá znacne V
dílné a pohybuje se v širokém rozmezí obvykle 40 až 120 litru
na osobu a den, t.j. pro ctyrclennou domácnost asi 50 až 150 m3
za rok. Nejvyšší podíl spotreby teplé vody (až 60 %) pripadá na
koupání ve vane, dále následuje spotreba v kuchyni (v pru-
meru 25%) a zbytek pripadá na umyvadla. Skutecná spotreba
bývá spíš o neco nižší, a to zejména, pokud je spotreba TUV
merena.
Lze konstatovat, že zavedením vodomeru (a tím i spravedli-
vejšího rozúctování nákladu), klesá spotreba nejen teplé, ale i
studené vody až o 30 %. (Družstevnfk - cerven 1997)

Pri správe domu mají clenové družstva -nájemci i
vlastníci -stejná práva a povinnosti.

Byty máme sice v osobním vlastnictví, ale zustali jsme
cleny puvodního bytového družstva, které nám dum zá-
roven spravuje.Jaké jsou naše práva a povinnosti?
Zatím to vypadá tak, že nás nikdo neinformuje, na jaké
akce se prostredky z fondu oprav používají a kolik penez
tam vubec je. Jen po nás chtejí nové a podstatne vyšší
cástky, když se kdesi rozhodne o tom, že se má opr~..:t
strecha a stoupacky. Musíme s sebou nechat takto m~
pulovat ? J. K Pra/w

Pro vás, stejne jako pro ostatní cleny platí stanovy, které
obsahují práva a povinnosti clenu a vymezení zpusobu, jak
a o cem rozhodne v družstvu predstavenstvo nebo clenská
schuze. V jednotlivých družstvech mohou sice být ve sta-
novách odlišnosti, ale v každém prípade máte možnost
uplatnit svá práva clena pri rozhodování o zásadních ve-
cech. Navíc každý správce (ve vašem prípade družstvo) je
povinen svolat jednou rocne schuzi spolecenství vlastníku
(tedy zástupce družstva a každého dalšího vlastníka jedno-
tky v dome, ci spoluvlastníka domu) a predložit správu o
hospodarení.

Dle sdelení dodavatelu tepelné energie bude
prerušena dodávka TUV:

v lokalite Klášterec nad Ohrí

od 8.8.1999 do 20.8.1999
v lokalite Kadan

od 19.7.1999 do 30.7.1999
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V dnešních dnech dostáváte domu vyúctováníTS 1998a služeb spoje-
ných s užívánímdružstevního bytu, ve kterém je oproti minulým vyúcto-
váním zmena. Tato zmena spocívá v tom, že od 1.10.1997vstoupil v plat-
nost zákon c. 85/97 Sb., o nájemném z bytu porízených v družstevní
bytové výstavbe a úhrade za plnení poskytovaná s užíváním techto bytu.

Z tohoto zákona lze vycíst, že k vyúctování vytápení, teplé vody a
studené vody se priradily další služby. Jedná se o úklid spolecných
prostor, užívání výtahu, osvetlení spolecných prostor v dome, odvoz
tuhého komunálního odpadu. Tyto služby budou vyúctovány s ná-
jemníky.

AbychomVámzbytecne "netahali" peníze z kapsy,upravujeme zálohy
k 1.7.V této dobe již známe ceny od dodavatelu a hlavne náklady na jed-
notlivé samosprávy a byty. Tímto upresnením záloh v polovine roku se
snažíme predcházet velkým nedoplatkum a preplatkum, které mohou
vzniknout pri vyúctování. Protože každý byt má stanovené individuální
zálohynení možné zde ríci presné cástky.Tyto cástky se dozvíte z Vašeho
predpisu úhrad za byt.

Takže od 1. 7. 1999 se upravují jednotlivé položky takto:.studená voda bude upravena dle námeru jednotlivých nájemníku s
predpokládanou cenou 38,- Kc za pomerný dílek
. tPDlávoda se upravuje stejne jako studená voda s predpokládanou ce-
tv28,- Kc za pomerný dílek.vytápení -cena za jeden m' bude prumerne navýšena o 20 % na základe
TH Klášterec, zde bude brán zretel na úspory, které vznikly výmenou
oken a montáží regulacních prvku. Nárust záloh o 20% za polovinu roku
prinese celkové rocní navýšení záloh nájemníku o 10%, což odpovídá na-
výšení ceny od TH Klášterec.osvetlení spolecných prostor - zálohy se zvýší o 10 % u samospráv, kde
došlo k výráznému nárustu spotreby.odvoz tuhého komunálního odpadu - zvýšení o 10% podle podmínek
dodavatele služby.úklid spolecných prostor domu se zvýší 025 %, z duvodu navýšení odmen
pracovníkumsamospráv(smernice8199schválenopredstavenstvem 1.2.99)

Ceny za tepelnou energii jak pro rok 1998 a 1999 jsou cenami zálo-
hovými, protože nebyly ješte odsouhlaseny místne príslušným fi-
nancním reditelstvím, jak ukládá cenový výmer 01/98 a 01/99. V prí-
pade odsouhlasení ceny pro rok 1998 "financákem" se vyúctování
nemení a v prípade neodsouhlasení ceny muže být cena jen nižší a
budou nám vráceny preplacené zálohy, které budou vyúctovány v
dalšímroce.Jináalternativanení. Jaroslav Krejsa, fedi/cI SBD

(" Pripravované a probíhající investicní akce SBD
iJ1;]ekt: Akce :
Budov. 482 Postupná výmena lodžiových oken a dverí
Budov. 484 Výmena malých oken
Žitná 648-649 Výmena oken - západní strana
Žitná 650 Výmena oken - západní strana
Dlouhá 530 Výmena vodoinstalace
Dlouhá 534-535 Nátery oken
Dlouhá 536-567 Výmena vodoinstalace
Dlouhá 538 Výmena vodolnstalace
Dlouhá 539 Výmena vodoinstala9c
Lipová 563-564 Regulace a merení UT
Lipová 565 Regulace a merení 0'1'
Bloky: lOS, 110-112,207,208,342,343,406,410-416,521-535,540-547
Výmena a cejchování vodomeru na SV

&ADKO,DB8marPoldová, Školní 489, 431 51 Klášterec n. O.
Tel.:0398/373 069, 0603/913289

Na!e firma se zabývá cl!tenfmvnttfnfchodpadO a kanalizace,
vle na bázi ekologickýchclsttcfchprostfedko :
129 odstanujeme vodní kámen V jakémkoliv nánosu,

129 procístíme ucpaný klozet,

129 cištení odpadu do hloubky, tzn. i potrubí, ze kterého odstranfme

necistoty a uvoInfme pruchod odtékajíd vode,

129 vycistíme zašlé sifony, stejne tdk i sifonový odpad,

129 zlikvidujeme rez,

129 v kuchynfch odstranfme mastnoty,

129 vycistrme lapace mastnot (kanálky!, výlevky.

Montáž žaluzií
a siUkonového

tesnení do oken
a dverí

Petr KAŠPER
Družstevn í 541
Klášterec n/O

Tel.: 374 593
(záznamník)

úcetnické práce
zpracováni jednoduchého

úcetnictví vcetne mezd a DPH
instalace úcta 99 + zaškolení

a poradenství
Tel.: 376 661

0603 - 735 793

'" STAVEBNí BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHRi '" STAVEBNí BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHRí '" STAVEBNí BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHRí '"



STAVEBNí BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHRI STAVEBNí BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHRI STAVEBNí BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHRI lito

Vzhledem ke zmenám, ke kterým v prubehu roku dochází v obsazení
funkcí v jednotlivých SAMO, prinášíme aktuální adresár predsedu,
domovníku, správcu a údržbáru družstva. První polovinu v tomto a
druhou v príštím císle.

ADRESA FUNKCE JMÉNO TEL.

JAK INZEROVAT V TOMTO ZPRAVODAJI?
Inzertní sloupek je služba našim clenum, a proto je pro cleny SBD ZDARMA.
Stací napsat text inzerátu a dorucit jej na naši adresu Ue uvedena dole). Váš in-
zerát bude uverejnen v poradí podle data prijetí. Zároven bude zverejnen í ve
vejprtských novinách MIZ, které oslovují na 3000 obyvatel horské oblasti.

>.'.'PRODEJ<>.
(!)Prodáma okna.
2 ks 105 x 175 cm,
2 ks 75 x 130 cm
Informace na správe SBD,
kanc.c,: 15.

(!) Prodám družstevní garáž v
Kadaní za Lidovým domem.
El. zavedena. Cena dohodou.
Informace na císle
Tel.: 0398 - 345208, 374287

(!) Prodám radovou garáž v
Klášterci n/O (nad tunýlkem)
cena 65.000,- Kc
Tel. 02 - 57950566
19.00 - 21.00 hod

(!) Prodám družstevní byt 3+1
na "Novém sídlišti".
Tel. 0398 - 376311

Pripojehfna Il1ternet
již od rO,-Kc mesícne

PevnóUrtka za 3000,-Kc

Ttrifj nte rn ef~g9
Tvorbapreza1ta:lnaza~z~~

~l~J
Chomutovská 206
Klášterocnad Ohrí

0603 - 235964
info@ejpi.cz

PRODEJi,'.
(!) Prodám radovou garáž v Ka-
dani, Bystrice. Elektrina zave-
dena, menší sklípek, vhodný
na brambory, jablka. Cena
50.000,- Kc.
Tel.: 374 451 po 20.00 hod.

",VÝMENA>/;

(!) Vymením družstevní byt
3+1 velký za 1+1 + doplatek.
Dondová Vladka, 17. listo-
padu 523/3, tel. 376119 vecer
od 20.00 do 21.00 hod.

OKMARKEt'los'
Chomutovská 161

Klášterec n/O
(bývalá škola naproti zámku)

nabízí

rámování obrazu,
puzzle, zrcadla
všech velikostí,

zhotovení
fotorámecku

VELKÝVÝBERRÁMu
KRÁTKÉ DODACÍ LHUTY

provozní doba:
Po - Pá

8:30 - 16:00 hod.
Tel.:

I0398 -374 222. 376 }d

:KOSMETICKY SALON
Kamila Rašplicková, Dlouhá 538, 1. patro, Klášterec nad Ohrí

NABízí:

VEŠKERÉKOSMETICKÉSlllŽTJY
- líCfN~ MAN/KURA

- DEP/lACE, MASÁžE

- TRVALÁNARASY ---'-'-'
- APLIKACE SEM/PERMANENTNíCH RAS

- stálým zákaznicím malou pozornost

TOTO CISLO VYŠLO V NÁKLADU 2 100 ks.

á1oSTAVEBNí BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHRí litoSTAVEBNí BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHRI litoSTAVEBNI BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHRí lito

Pod stadionem 403/9 Predseda 101 Kytlica 375478
Pod stadionem 401/3 Domovník 101 Nevoralová 375580
Pod stadionem 405/12 Predseda 104 Kremen 374475
Pod stadionem 408/4 Predseda 105 Hrdlicka
Budovatelská 485/34 Predseda 110 Belíková
Budovatelská 485/34 Domovník 110 Belíková
Budovatelská 484/19 Údržbár 111 Flosman 373 127
Budovatelská 484/25 Predseda 111 Kubátová 375 697
Budovatelská 484/57 Domovník 111 Trousilová 375475
Budovatelská 482/15 Údržbár 112 Novák 376803
Budovatelská 482/17 Správce 112 jclínková 374924
Budovatelská 482/48 Domovník 112 Hoghová
Na vyhlídce 469/11 Správce 115 Galler 375 031

Na vyhlídce 472/11 Správce 115 Pfeiffcrová 375 283
Golov. 1328/9, Kad. Údržbár 207 Hylmar 335 576
Golov. 1330/3, Kad. Správce 207 Nováková 333 184

Chomut. 1205/4, Kad. Údržbár 208 Železník

Chomut. 1203/8, Kad. Predseda 208 Turek
Chomut. 1205/4, Kad. Domovník 208 Železníková

17.1istopadu 481/1 Predseda 314 Liška

17.listopadu 479/12 Domovník 314 Cerná 376644

17.listopadu 478/3 Domovník 314 Kotal 373 992

17.1istopadu 472/2 Údržbár 316 Mašek

17.listopadu 472/2 Predseda 316 Mašková

17.1istopadu 472/2 Domovník 316 Mašek

17.listopadu 475/4 Domovník 316 Renácová 375488

17.listopadu 520/6 Správce 342-3 Hríbal 373548

17.1istopadu 520/6 Domovník 342 Hríbalová 373548

17.listopadu 520/6 Správce 342-3 Hríbal 373 548

17.listopadu 523/4 Domovník 343 Šebela 373581

17.listopadu 530/21 Predseda 347 Zalabák 374 778

17.1istopadu 531/21 Domovník 347 jakešová 376660
Krátká 641/1 Údržbár 401-2 Valenta
Krátká 641/1 Správce 401-2 Valenta
Krátká 641/1 Domovník 401 Krauseová
Krátká 641/1 Údržbár 401-2 Valenta
Krátká 641/1 Správce 401-2 Valenta

Krátká 643/1 Domovník 402 Lacko 373 959
Žitná 646/9 Predseda 405 Minovská 374592
Žitná 647/20 Domovník 405 Bohušová
Žítná 647/20 Údržbár 406 Bohuš
Žitná 647/3 Predseda 406 Grebenícek 375 107
Žitná 647/20 Domovník 406 Bohuš
Polní 654/12 Predseda 407 Pištek 376 181
Polní 653/2 Domovník 407 Sassmannová 376623
jecná 659/7 Údržbár 408,411,413,543 jacoš 374 110
Polní 651/12 Predseda 408 Samee 375287
Polní 651/3 Domovník 408 Preissnerová
Lucní 658/13 Predseda 409 Kovárová 376453
Lucní 658/9 Domovník 409 Vol ková 372 064
Lucní 656/3 Správce 410 Dvoráková 375051
Lucní 656/3 Domovník 410 Dvoráková 375 051
jecná 659/7 Údržbár 408,411,413,543 jacoš 374110
jecná 660/10 Predseda 411-3 Stružinský
jecná 662/21 Domovník 411 Šprincová 375539
jecná 661/12 Údržbár 412 Slavík 376445
jecná 660/10 Predseda 411-3 Stružinský
jecná 661/3 Domovník 412 Karasová
jecná 659/7 Údržbár 408,411,413,543 jacoš 374 110
jecná 660/10 Predseda 411-3 Stružinský
jecná 659/7 Domovník 413 jacošová 374110
Žitná 648/17 Údržbár 414 ježek 374 228
Žitná 648/17 Správce 414-5 ježek 374228
Žitná 648/17 Domovník 414 ježková 374228
Žitná 650/7 Údržbár 415 Boguský 374240
Žitná 648/17 Správce 414-5 ježek 374228
Žitná 650/7 Domovník 415 . Boguský 374 240
Žitná 663/15 Údržbár 416 Bocek 374232
Žitná 663/15 Predseda 416 Bocek 374232
Žitná 663/15 Domovník 416 Bocek 374232
Dlouhá 666/21 Údržbár 418 Hepner 373 169


