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\...Aa casté znecištení teQlé užitkové vody si nedávno postežo-
vali nájemníci z ulic Okružní, Dlouhá, Topolová, Lipová,
Polní a ulic dalších. Stížnost to byla oprávnená, ale nepatrila
družstvu. Dodavatelem TUV i pro družstevní byty je totiž
Tepelné ho~odárství Klášterec, které ze 60% 'patrí soukrom-
níKovi.Ani Tepelné hospodárství však není "vyrobcem" vody,
i ono má svého dodavatele vody.

Náš dotaz proto nemohl znít jinak, než jaké že muže TH
uplatnit sanKce vuci svému dodavateli vody, nejspíš firme VaK
a zda v prípade odberu vody, kterou nelze použIt, mají nárok
na slevu. Na tyto zásadní otázky nám TH dosud neodpove-
delo presto, že jsme o tyto odpovedi žádali opetovne.

Toto však není žádná stížnost, ci informace o prubehu jed-
noho z mnoha jednání. Je to modelový príklad a ukázka toho,
jak nevýhodná pro koncového odberatele je vynucená spolu-
práce s monopolními dodavateli. Dodavatel TUV do jednotli-
vých bytu má totiž Fstotu, že obcan za vodu zaplatí vždy, at je
cistá nebo není. TH, jako meziclánek ve vztahu dodavatel-
odberatel, nic nenutí jednat se svým dodavatelem vody o lep-
ších dodacích podmínkách a garantované kvalite.

Proto naše družstvo neustále hledá cesty, jak ve všech mož-
ných prípadech zrušit zbytecné meziclánky v dodacích
cestácli. A to je. i príQadem soucasných jednání o plynovém
vytápení a príprave TUV našich objektu. Je pravdou, že i v'

,

' ~kovém prJpaae pujde jen o jednoho dodavatele, ale s ním lze
Ust konKrétní, prímý dialog a není možné se vymlouvat na
"EIalšímeziclánek jako to delá náš soucasný dodavatel. J. Krejsa

Vybíráme nekterá zajímavá usnesení mestské rady.

USD. C. 128/99 - Mestská rada
ukládá p. místostarostovi
zabezpecit projekt parkovište
za domem ul. Dlouhá - termín
do 30.9.1999.

USD. c. 138/99 - Mestská rada
rozhodla o vyhlášení nabídky
na prodej objektu c.p- 698 v
ulici Petlerská na p.c. 1704/134,
k.ú. Miretice. Využití objektu
neni specifikováno. Vyhlášení
zajistí ekonomický odbor.

USD.c. 142/99 - Mestská rada
rozhodla o prodeji vozidla
Škoda 120L, CVB 80 -66, které
bylo V pronájmu firmy Komu-
nikace Ježek z duvodu zastara-

, losu. Tržba z prodeje bude prí-
jmem mesta.

USD. c. 153/99 - Mestská rada
bere na vedomí informaci ing.
Kyncilové o postupu realizace
výstavby prumyslové z6ny.

Dne 8.6.1999 bylo na shro-
máždení delegátu družstva
odsouhlaseno zvýšení prís-
pevku na správu ze soucas-
ných 85,- Kc na 145,- Kc
mesícne, a to od 1.1.2000.
Jiste se vetšina družstev-
níku bude ptát "proc tak
vysoké navýšení?".

Až do roku 1997 se
náklady správy hradily z
príspevku na správu, vybra-
ných poplatku za prevody,
výmeny apod., a také vel-
kou merou z úroku z
vkladu.

Pro názornost: úroky za
rok 1998 cinily 1.913.000 Kc

Behem minulého roku se
ale ozývaly nekterí vlastníci a
družstevníci s názorem, že
pripisovat úroky do výnosu
správy není správné, nebo
prinejmenším spravedlivé.
Tento názor byl zvažován
predstavenstvem SBD, které'
dospelo k názoru, že by
opravdu bylo spravedlivejší,
aby úroky byly pripisovány
bytovým strediskum podle
toho, jak které stredisko hos-
podarí a má nasporené pro-
stredky na svém fondu oprav.

Vezmeme pro názornost
príklad: nekteré stredisko
má na' svém fondu oprav
nasporeno jen tO.OOO,-Kc.
Úrok z jeho financních pro-
st~edku ciní za rqk. pri-
blIžne 1.000,- Kt'. JlOé,
stejne velké stredisko má
ale na svém fondu oprav
~asporeno 100.000,- Kc.
Urok tohoto strediska tedy
ciní tO.OOO,-Kc. Z uvede-
ného príkladu je patrné, že
ta samospráva, která své
prostredky sporí, vytvárí
daleko vyšší úroky a tedy
vlastne více prispívá na
správu.

Shromáždení delegátu byl
tedy predstavenstvem pred-
ložen návrh, aby se úroky
pripisovaly každému stre-
disku podle jeho úspor a
úrok, který bude samo-
zrejme chybet správe na
pokrytí nákladu, byl rešen
zvýšením príspevku na
správu, který platí všichni
stejne.

Tento návrh byl shromáž-
dením delegátu schválen.

VdvreovdYvetta
vedoud ekonom.úseku

USD. C. 154/99 - Mestská rada
vyslechla návrh firmy ECO
DATE na využití 1. patra
objektu c. 207 v ul. Chomu-
tovská v Klášterci nad Ohrf, s
myšlenkou souhlasí a ukládá
ing. Šroubkovi ve spolupráci s
ing. Repou zpracovat ekono-
mickou rozvahu projektu, kte-
rou predloží do dalšího jed- r:l
nání rady. I1:J

V evidenci schuzí samospráv bylo zjišteno, že je rada
samospráv, jež neodevzdaly v lonském roce zápis z clenské
schuze. Pokud se jedná pouze o opomenutí, žádáme pred-
sedy SAMO, aby tyto zápisy neprodlene odevzdali na
sekretariát správy SBD.
Dále upozornujeme funkcionáre samospráv, že dle usnesení
predstavenstva c. 71199ze dne 14. 6. 1999 budou funkcioná-
rum tech samospráv, kde neprobehne v roce 1999 clenská
schuze, kráceny odmeny, vyplývající z této cinnosti.
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Vážený pane starosto.
PíšiVámtento otevrený dopis, který zároven nechám otisknout v Kruhu

a bulletinu SBD.
Bydlím v ulici Polní 651, cást Miretice, obec Klášterec nad Ohrí. Pred

nekolika mesíci jsem mel možnost se seznámit s mapkou celého mesta,
kde bylo ruznými barevnými puntíky vyznaceno, kde mužou majitelé
psu své milácky vencit a kde jím je to naopak zakázáno. Mohu Vásubez-
pecit, že toto narízení MÚ se úplne ale úplne minulo úcinkem. Dríve
chodili majitelé psu vencit své milácky ke Komercní bance. Po odprodeji
tohoto pozemku chodí nyní za panelový dum, v nemž bydlím a za kterým
je detské hrište. Najít na travnaté ploše a pískovišti psí lejno není vubec
žádný problém. Proto bych Vás chtel požádat, abyste zasáhl treba pres
Mestskou policii, která v našem meste pusobí a stojí danové poplatníky
rocne nemalé peníze. Stací, aby naše policie sledovala okolí v dobe od
6.30 - 7.00a 18.00- 19.30hodin.

Zároven bych Vástouto cestou požádal, aby rada nebo Vy, jste osobne
dohlédl na to, když Komunikace Ježek posekává trávu mezi paneláky,
aby jí také uklidila a nenechávala jí hnít. Je to prostor, kde si hrají malé
deti a velké procento z nich trpí alergiemi. Pokud na tuto cinnost p. Jež-
kovi nestací peníze, zkuste mu prispet z mestské kasy, jak je v našem
meste zvykem.

Na konec mého dopisu Vám preji hodne zdraví a doufám v sjednání ry-
chlé nápravy na mnou upozornovaných nešvaru.

S pozdravem Zdenek Kolinger

Velké bytové družstvo má desítky objetku. Do jaké míry muže
nést následky špatného celkového hospodarení clen družstva,
který má preveden byt do vlastnictví v jednom objektu?

Clen družstva v zásade nerucí za dluhy družstva svým majetkem.
Podle ust. § 222 odst. 2 odchodního zákoníku však stanovy druž-
stva mohou urcit, že clen družstva má na základe rozhodnutí clen-
ské schuze povinnost uhradit ztátu hospodarení družstva nad rá-
mec své majetkové úcasti v družstvu. Pokud stanovy takovéto
pravidlo obsahují, muže clenská schuze rozhodnout o úhrade
schodku tímto zpusobem. V takovémto prípade je pak clen druž-
stva povinen na nej pripadající cást schodku uhradit.

~
Kdy by melo prijít vyúctování tepla od správce domu? Mnoho-

krát jsem cetla~že do trí mesícu od konce zúctovacího období -
tj. do konce brezna následujícího roku, nebo do trí mesícu od
ukoncení topné sezony - tj. do konce srpna? Je na to nejaká vy-
hláška, nebo je to na dohode nájemce - vlastník a predmetem
nájemní smlouvy, nebo je to na libovuli vlastníka domu? Pokud
mi vyúctování vcas nezaslal a pak je mi po delší dobe priznán
vysoký preplatek, mohu žádat úrok nebo poplatek z prodlení?
V prípade, že mi úrok - poplatek nebudou chtít dát, kam se
mohu obrátit, aby došlo k náprave? Vím, že poslední možl\ j
je soud. Pokud mi nejaká cástka náleží, je nejaká lhuta, doKtt'ý
ji mohu u správce uplatnovat?

Pronajímatel (správce) má povinnost - pokud není dohodnuto v ná-
jemní smlouve mezi pronajímatelem a nájemcem jinak - provést vyú-
ctování zálohy za služby spojené s bydlením v souladu se znením
odst.10 § 11 vyhl.c.176/1993 Sb., v platném znení, vždy za kalendární
rok nejpozdeji s vyúctováním topného období. V § 10, vyhl. c.
245/1995 Sb., v platném znení, je uvedeno, že náklady na vytápení a
dodávku teplé užitkové vody pripadající na spotrebitele se rozúctová-
vají jednou rocne, a to nejpozdeji do trí mesícu po uplynutí zúctova-
cího období. Podle zkušeností je zúctovacím obdobím dodavatelu
tepla kalendární rok. Nic by tedy nemelo bránit, aby vyúctování bylo
provedeno do 31.3. následujícího roku a v prubehu dubna mohlo do-
jít k vrácení preplatku a nárokování úhrady nedoplatku. Predpis však
nereší konkrétne povinnost pronajímatele pri opoždeném plnení (vrá-
cení preplatku za služby) platit poplatek z prodlení nebo úroky. Ob-
canský zákoník v § 517, ods.2 uvádí" Jde - li o prodlení s plnením pe-
nežního dluhu, má veritel právo požadovat od dlužníka vedle plnení
úroky z prodlení" Výši úroku z prodlení narízení vlády c.142/ 1994 Sb.
Ciní dvojnásobek diskontní sazby stanovené CNB a je platné k prv-
nímu dni prodlení s plnením pel1ežitého dluhu. Doporucuji tedy pri
prodlení požadovat doložitelne ( písemne) po pronajímateli plnen(
vazku v náhradní primerené dobe, a pokud nedojde k náprave, up~
nit svuj požadavek soudní cestou.

~
Bydlím v prízemním družstevním byte. Pritom už pet let platím
za výtah, prestože ho neužívám. Platím sice o ctvrtinu méne než
ostatní, ale presto je má platba 30 Kc mesícne. A tato cástka
není pri mém malém duchodu a pri pomerne vysokých výdajích
na bydlení už nepodstatná.

Za bydlení v družstevních bytech se platí tzv. vecne usmernované ná-
jemné podle vyhl. c.85/1997 Sb., která urcuje i zpusob úhrady záloh za
služby. V souladu s § 4 odst. 5 písmod) této hlášky se konkrétne ceny
za užívání výtahu rozúctují podle rozhodnutí orgánu družsva, který je
k tomu oprávnen podle stanov družstva. Prípadný spor je treba rešit
jednáním na clenské schuzi, stížností ke konkrétní komisi apod. Každý
clen se muže pochopitelne obrátit i na soud.Ve vašem prípade však
mnoho nadejí jednání u soudu neskýtá, a to vzhledem k soucasné
právní úprave bytového družstevnictví. Pokud totiž jednal príslušný or-
gán družstva v souladu se stanovami o jeho rozhodnutí je prijato rádné
usnesení, je velice nepravdepodobné, že byste prípadný spor vyhrál.

Zabezpecení bytu pred
odjezdem na dovolenou
Blíží se cas letních dovole-
ných, a tak považujeme za

I duležité oznámit všem
družstevníkum, jak mají za-
bezpecit svuj byt pred od-
jezdem na dovolenou. Casto
totiž dochází k ruzným ha-
váriím v bytech práve v
dobe, kdy jsou obyvatelé
techto bytu na dovolené.
Závady se vetšinou týkají
rozvodu vody'. Proto je
vhodné rozvody vody, ale
také plynu v byte po dobu
dovolené uzavrít. Pri od-
jezdu na dovolenou doporu-
cujeme dát na vedomí sou-
sedum, na koho se v
prípade jakýchkoliv pro-

blému mohou obrátit a kdo
bude mít po dobu neprí-
tomnosti klíce a muže tudíž
zajistit prístup do bytu v prí-
pade potreby. Není marné
sdelit sousedum místo po-
bytu dovolené a termín prí-
jezdu. Po dobu dovolených
dochází casto k vykrádání
bytu. Proto všem doporucu-
jeme zajistit si vybírání poš-
tovní schránky, nebot prepl-
nená schránka je znamením
pro zlodeje, že se v byte
dlouhodobe nikdo nezdr-
žuje.
Žádáme obyvatele bytu
SHD, aby techto pokynu
dbali a zajistili si tak bezsta-
rostný návrat z dovolené.

TomášMozik, technik

Pripojen frU1lnternet
již od 80,- Kc l11e$icne

Pevná Unkaza 3000,- Kc

Tarifintern et99
Twrbapreza1ta:ínazakázk.;

~'I!J
Cho rnutovská206
Kláštetec nad Ohri

. .

0603 -235964
info@ejpi.cz

Správa družstva preje druž-

stevníkum krásné pocasí a prí-

jemnou a peknou dovolenou
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Jako každý rok, i letos se konalo jarní shromáždení delegátu, a to 8. 6.
1999od I'?' hodin ve spolecenském dome Panorama. Na podklade pred-
nesenýchzpráv,predložených materiálu a diskuze k nim shromáždení de-
legátu

1. schvaluje
1.1Provedenou kontrolu usnesení
1.2Stanovisko kontrolní komise
1.3Rocní úcetní záverku pro rok 1998
1.4Rozdelení hospodárského výsledku za rok 1998
1.5 Zvýšení príspevku na správu, za podmínky, že nedojde v roce
2000k plošnému zvýšení príspevku do fondu oprav
1.6Plán hospodarení strediska správy pro rok 1999
1.7 Zapsání zmeny v obchodním rejstríku, predmet podnikání: re-
klamní cinnost
1.8Zmena a doplnení stanov družstva
1.9Poplatek za prevod bytu do osobního vlastnictví dle z.c. 72/94Sb.

2. bere na vedomí
2.1Výrocnízprávu
2.2 Zprávu technického úseku
2.3 Zprávu reditele družstva

.if'.ukládá
~3.l Hledat zpusoby, které povedou ke zvýšení racionálního hospo-

darení družstva, zejmena s prihlédnutím k jeho danovým povinnos-
tem.

Z celkového poctu pozvaných 54 delegátu se tohoto shromáždení zú-
castnilo31 delegátu samospráv,což je pouze 57,4 %.Pro informaci uvá-
dímevýcet samospráv,jejichž delegáti se v letošním roce shromáždení ne-
zúcastnili:SAMO 207,405,406,408,409,416,418,419,521,524,540,
542,544. U samospráv nad 50 bytových jednotek je dle usnesení pred-
stavenstva vyžadována úcast 2 delegátu, avšak u samosprávy 110, 111,
115,401,414,525,528,547 se zúcastnil pouze jeden delegát. Doufáme,
že na príštím shromáždení bude úcast hojnejší. M. Kalcu

Jako každý rok, tak i tento
se v Litomericfch konala vý-
stava zabývající se bydle-
ním a interiéry. Letos ji nav-
štívili také zástupci SBD.
Mimo mnoha poznatku,
r íé si s sebou privezli
~t, dostali také mnoho re-

klamních a propagacních
materiálu. V rámci zavede-
ného trendu dobré informo-
vanosti clenu SBD jsou Vám
všechny tyto materiály k
dispozici v 1. patre správy
SBD každý úrední den.

TomášMozik, technik

Dne 8. 6. 1999 shromáždení delegátu schválilo zmenu stanov
SBD Klášterec nad Ohrí. Všechny zmeny k výtisku stanov
SBD z roku 1996 jsou k dispozici na sekretariátu SBD všem
družstevníkum. . TomášMozik, technik

Správa SBD Klášterec nad volných prostor pro reklamu
Ohrí upozornuje firmy z svých produktu a služeb.
oboru cinností souvisejících Pokud máte zájem o bližší
s byty, jejich vybaveností a informace, rád Vám je podá
správou, že v objektu správy technik SBD p. Mozik (tel.
SBD mohou využít zatím 375 340). TomášMozik

Dle sdelení dodavatelu tepelné energie

bude prerušena dodávka TUV
v lokalite Klášterec nad Obrí -od 8.8.1999 do 20.8.1999,

v lokaliteKadan- od 19.7.1999do 30.7.1999.

Pripravované a probíhající
investicní akce SBD

Objekt: Akce:
Budovatclská 482 PostUpná výmena lodžlových oken a dverí
Budovatelská 484 Výmena malých oken
Polní 653-654 Oprava strechy
Dlouhá 536-567 Výmena vodolnstalace
Dlouhá 538 Výmena vodolnstalace
Dlouhá 539 Výmena vodolnstalace
Prícná 559-560 Oprava strechy

f3l
- Bloky: 105, 110-112,207,208,342,343,406,410-416,521-535,540-547

~ Výmena a cejchování vodomeru na SV
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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 polovina byla zverej-
nena v minulém císle, dnes prinášíme druhou cást.

ADRESA FUNKCE JMÉNO

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

VÝMENAPRODEJ
@ Vymením družstevní byt
3+1 velký za 1+1 + doplatek.
Dondová Vladka, 17. listo-
padu 523/3, tel. 376 119 ve-
cer od 20.00 do 21.00 hod.

@ Vymením družstevní byt I +
3 v 6. patre ulice Budovatelská
484/30 za družstevní byt I + 1.
Kont. telefon 375 404

@ Vymením družstevní byt I +
3 za I + I také družstevní + do-
platek.
Lenka Botheová, Jecná 661,
Klášterec nIO r--
@ Vymením 2+1 státní, II
stát. nebo družstevní + dopla-
tek.
Kotýnková Zdenka, Mírová
481/32, Klášterec

@ Hledám pronájem garsoni-
éry nebo 1+1 od zárí 1999.
Tel. 372 034

Zuzana Weilgunyová
Družstevní 547, Klášterec

0398 / 372 252
0603 / 206 858

@ Prodám garáž nad sídlištem
Petlerská na vlastním po-
zemku. Tel. 372 074

@ Prodám radovou garáž v
Klášterci n/O (nad tunýlkem)
cena 65.000,- Kc.
Tel. 02/57950566, 1900-2100

@ Prodám družstevní byt 3+I
na Novém sídlištI.
Tel. 0398 - 376 311

@ Prodám seno lucní, lisované
kulaté balíky (cca 2,5q), cena
300,- Kc/ks. Tel.: 386 573

OK MARKET plus
Chomutovská 161,

Klášterec n/O
(bývalá škola naproti zámku)

nabízí
rámování obrazi'!,

puzzle, zrcadel všech
velikostí, zhotovení

fotorámecku
vELKÝ VÝBER RÁMu,
KRÁTKÉOODACÍLHUTY

provozní doba
po -pá 8.30 - 16.00 hod.

Tel.: 374222,376 210

Chcete ušetrit cas?

Rozhodli jste se pro stavební

úpravy ve vašem byte?
Zarídím vám rychle a levne pro-
jekt i veškeré dohody potrebné

ke stavebnímu povolení.

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

NABIlI:

VEŠKERÉKOSMETICKÉSLUŽBY
. lÍCEN~MANIKURA
- DEP/LACE,MASÁŽE I
- TRVALÁNARASY. -.,
-APLIKACESEM/PERMANENTNíCHRAS

- stálým zákaznicím malou pozornost

TOTO CíSLO VYŠLO V NÁKLADU 2 100 ks.

ontáž žaluzií a sili.
konového tesnení do

oken a' dverí
Petr KAŠPER

Družstevní 541, KI. niC
Tel.: 374 593 (zázn.) ~

lil STAVEBNi BYTOVE DRUZSTVO KLÁŠTEREC NAO oHRI lil STAVEBNi BYTOVE DRUZSTVO KLÁŠTEREC NAD oHRi jÍj, STAVEBNí BYTOVE DRUZSTVO KLÁŠTEREC NAD OHRi jÍj,

Dlouhá 666/6 Predseda 418 Dykasová 376485
Dlouhá 666/21 Domovník 418 Hepner 373 169
Dlouhá 667/6 Údržbár 419 jurcák 376979
Dlouhá 667/22 Predseda 419-420 Duchác 376484
Dlouhá 667/6 Domovník 419 jurcák 376979

Dlouhá 669/23 Domovník 420 jandová 373172
Dlouhá 530/5 Údržbár 521 Berky 374352
Dlouhá 530/7 Správce 521 Stoupová 374671
Dlouhá 530/17 Domovník 521 Šperglová 374354
Dlouhá 531/6 Predseda 522 Cuník 374349
Dlouhá 531/6 Domovník 522 Cuník 374349

Dlouhá 533/4 Údržbár 523 Háša 376416
Dlouhá 533/4 Správce 523 Hášová 376416
Dlouhá 532/15 Domovník 523 Clnlburková 374343
Dlouhá 535/2 Údržbár 524 Šálová 376347
Dlouhá 535/2 Predseda 524 Šála 376347

Dlouhá 535/5 Domovník 524 Lálová 375 140

Dlouhá 535/2 Domovník 524 Šálová 376347
Dlouhá 539/8 Predseda 525-527 Strnad 376 294

Dlouhá 537/16 Domovník 525 Doležalová 376570
Dlouhá 538/15 Údržbár 526 Mrázek 374 105
Dlouhá 538/15 Domovník 526 Mrázková 374 105

Dlouhá 539/3 Údržbár 527 Synácek 373 629

Dlouhá 539/3 Domovník 527 Synácck 373629
Družstevní 542/8 Domovník 528 Soucková 374388
Dru7-stevní 543/18 Domovník 529 DvoroŽnák 373721
Družstevní 54412 Domovník 530 Rábková
Okružní 552/15 Údržbár 535 Hrubiško 374 295

Okružní 552/19 Predseda 535 TIchácek 376513

Okružní 553/13 Domovník 535-6 Hájková 374713

Okružní 553/13 Údržbár 528-30,536 Hájek 374 713
Okružní 553/13 Syrávce 536,528-30 Hájek 374713

Prícná 560/14 Udržbár 540 Zeman 373 979
Prícná 560/14 Predseda 540 Zeman 373979
Prícná 560/16 Domovník 540 Zavoral

Prícná 560/14 Domovník 540 Zemanová 373979

Prícná 561/13 Predseda 541 Polácek 376629
Prícná 561/24 Domovník 541 Zubko 376628

Prícná 562/12 Údržbár 542 Dcdina
Prícná 562/1 Predseda 542 Procházka

Prícná 562/12 Domovník 542 Dcdinová
ecná 659/7 Údržbár 408,411,413,543 jacoš 374 110

Lipová 564/5 Predseda 543 Lukeš 374631

Llpová 563/13 Domovník 543 Fercák

Lipová 565/3 Údržbár 544 Petružálek 373 945

Lipová 565/3 Predseda 544 Pctružálek 373 945

Lipová 565/3 Domovník 544 Petružálek 373 945

Lipová 566/3 Údržbár 545 Mihalov 374569

Lipová 569/8 Predseda 545-547 Víte k 374984

Lipová 566/3 Domovník 545 Mlhalov 374569

Lipová 568/8 Domovník 546 Pánek 376556

Lipová 567/14 Domovník 546 Semjonová
Lipová 569/17 Údržbár 547 Stoces 373 776

Lipová 569/17 Domovník 547 Stoces 373776

Topolová 578/20 Predseda 553 Kopác 374271

Topolová 578/17 Domovník 553 Zoglauer 373 002

Topolová 581/13 Predseda 554 Hašplová 375703

Topolová 580/3 Domovník 554 Reif 376579


