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Blíží se čas letních dovolených a tak si dovolujeme doporučit 
všem družstevníkům, jak mají zabezpečit svůj byt před odjezdem 
na dovolenou. Často totiž dochází k různým haváriím v bytech 
právě v době, kdy jsou obyvatelé těchto bytů na dovolené. Závady 
se většinou týkají rozvodů vody. Proto je vhodné rozvody vody, 
ale také plynu v bytě po dobu dovolené uzavřít. Při odjezdu na 
dovolenou doporučujeme dát na vědomí sousedům (pokud 
možno sousedům bydlících o patro níž), na koho se v případě 
jakýchkoliv problémů mohou obrátit a kdo bude mít po dobu ne-
přítomnosti klíče a může tudíž zajistit přístup do bytu v případě 
potřeby. Není marné sdělit sousedům místo pobytu dovolené a 
termín příjezdu. Po dobu dovolených dochází často k vykrádá-
ní bytů. Proto všem doporučujeme zajistit si vybírání poštovní 
schránky, neboť přeplněná schránka je znamením pro zloděje, že 
se v bytě dlouhodobě nikdo nezdržuje.

Žádáme obyvatele bytů SBD, aby těchto pokynů dbali a zajistili 
si tak bezstarostný návrat z dovolené. 

Hezkou dovolenou Vám přeje Tomáš Mozik, technik SBD.

Zabezpečení bytu před odjezdem
na dovolenou

Členské schůze patří mezi asi jeden 

z nejdůležitějších aktů v družstevním 

životě. Proto se snažím pravidelně se 

jich zúčastňovat, ale musím bohužel 

říci, že se zde povětšinou setkávám jen s 

jakousi podivnou lhostejností. „Zaplatil 

jsem si nájem, tak se starejte!“ To je 

věta, se kterou se setkávám velmi často 

a která asi nejlépe charakterizuje pří-

stup mnohého družstevníka k bydlení. 

Koneckonců svou základní povinnost si 

splnil, no a že třeba právě jeho děti dě-

lají v domě nepořádek, kreslí po zdech a 

po výtahu?! A třeba právě jeho pes stále 

štěká a plete si sousedovu rohožku z 

toaletou, či jeho  ....nácti letý syn ozna-

muje hřebíkem do zdi celému světu, že 

miluje Blaženu?! Zkuste mu to dokázat! 

Ono se také většinou vždy najde těch 

pár „hlupáků“ důchodců, předsedů, 

správců, domovníků a dalších členů sa-

mosprávy, kterým to jedno není a stejně 

to časem opraví, nebo uklidí.

Schůze samospráv jsou pak zvláštní 

kapitolou. Je skoro již pravidlem, že se 

musejí provádět v náhradních termí-

nech a nebo se “obíhají partaje“. Důle-

žité věci se tak většinou musejí odložit 

a přitom se jedná o to nejdůležitější - o 

naše bydlení. Družstevnictví je od své-

ho počátku postaveno na principech 

demokratického rozhodování, při kte-

rém my všichni musíme rozhodovat, co 

se v domě udělá, koupí nebo vylepší. Je 

určitě jednodušší a hlavně pohodlnější 

sedět na gauči a všechno rozhodování 

nechat na výboru samosprávy, nebo na 

předsedovi. Pak se mi ale zdají celkem 

nefér rozčílené argumenty o tom, že 

není informovanost, že jde o “blbé“ 

rozhodnutí a že bylo určitě možné 

najít na práci jinou, levnější firmu. 

Nakonec pak časem řeším i oficiální 

stížnosti na rozhodování funkcionářů 

a to většinou od těch, kteří pro svou 

samosprávu dosud ani jednou nehnuli 

prstem. 

Není pak asi lehké být funkcionářem! 

Po chvilce přemítání o lidské „souná-

ležitosti“ a rozhodování totiž zhusta 

s funkcí skončí a pak se hledá další 

„obětavec“, kterému není lhostejné co se 

v jeho blízkém okolí děje. Stěžovatel pak 

v této fázi přepíná na další program, 

otevírá další láhev piva a spokojeně 

usíná u vědomí, jak to těm „ouřadům“ 

vytmavil. 

Vím, lidé, tedy i funkcionáři samo-

správ, jsou různí. Někteří jsou dobří, 

jiní méně. Někteří neumí jednat s lidmi, 

jsou možná arogantní, nebo namyšlení. 

Ve své podstatě jim však jde o jedno 

jediné. Aby jste bydleli ve slušném 

prostředí, v čistém a opraveném domě, 

a možná i o dobré vztahy v domě. A 

věřte, to není málo. 

Když se proto na vás obratí, zkuste 

jim vyjít vstříc. Nemusíte je chválit 

nebo jim děkovat, zkuste ale poslouchat 

co říkají a zda nemůžete být v té věci 

nápomocni. A jestli mohu, prosím, ne-

nadávejte jim.                             J.Krejsa

„Zaplatil jsem, tak se starejte“

Z usnesení městských orgánů
Vybráno s usnesení Rady města Klášterce n.O.

Usn. č. 79/2002 - Zastupitelstvo města 
odkládá jednání o přijetí úvěru na vy-
budování ubytovny pro neplatiče nájem-
ného v bytech a ukládá výborům města 
projednat tuto možnost financování.

Usn. č. 82/2002 - Zastupitelstvo města 
schvaluje změny usnesení č. 185/2001 
takto:
a) druhou větu usnesení změnit na: Za-
stupitelstvo města schvaluje rekonstrukci 
8 bytových jednotek zvláštního určení v 
objektu č.p. 105, 106, 107 v ul. Pražská v 
Klášterci nad Ohří, které budou ponechá-
ny v majetku města pro sociální účely.
b) pátou a šestou větu usnesení vypustit.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí 

úvěru ve výši 5.400 000 Kč na vybudo-
vání 13 bytových jednotek v objektu č.p. 
105, 106, 107 v ul. Pražská v Klášterci 
nad Ohří.
Zastupitelstvo města schvaluje ručení 
úvěru nemovitostí č.p. 105, 106, 107 v 
ul. Pražská v Klášterci nad Ohří. Zastu-
pitelstvo města schvaluje záměr uzavření 
smlouvy o sdružení s Bytovým družstvem 
UNION, která bude upravovat formu 
splácení hypotečního úvěru na vybudo-
vání bytů a správu bytů v č.p. 105, 106, 
107 v ul. Pražská v Klášterci nad Ohří.
Zastupitelstvo města schvaluje návrh 
znění smlouvy o sdružení mezi městem 
Klášterec nad Ohří a Bytovým družstvem 
UNION.

Ti kteří mají zájem zjistit co se děje na jiných družstvech si mo-
hou vypůjčit na sekretariátu družstva proti podpisu zpravodaje 
jednotlivých družstev. Jsou to: Zpravodaj SBD Krušnohor Most, 
Zpravodaj Severu Liberec, Zpravodaj OSBD Děčín, Zpravodaj 
SBD Děčín, Zpravodaj SBD Družba v Ústí nad Labem, Zpravodaj 
SBD Rozvoj Ústí nad Labem, Zpravodaj SBD Chomutov, Druž-
stevní občasník OSBD Teplice, Zpravodaj SBD Mír Teplice.

Nová služba družstevníkům
a vlastníkům

Klidný spánek  rušila pokaždé hlasitá hudba
Třikrát po sobě vyjížděli strážníci městské policie kvůli rušení nočního 
klidu. Poprvé se přitom hlasitá hudba ozývala z bytu panelového domu v 
Palackého ulici. Přestupci proto hlídka uložila blokovou pokutu. Domluva 
pak stačila ke ztišení příliš hlasité zábavy v restauraci Karpen v Blatenské 
ulici. Naposledy nemohli klidně spát obyvatelé ulice Pod Břízami. Stráž-
níci na místo přijeli v okamžiku, kdy strůjci hluku opouštěli jeden z bytů. I 
přesto neunikli řádné domluvě.                   Deník Chomutovska, 27.3.2002

Z tohoto článku je patrno, že v Chomutově utišit hlučné sousedy lze. 
Opačnou zkušenost má však paní P. B. z Klášterce nad Ohří, na jejíž 
opakované upozornění klášterecká Městská policie nebyla schopna její 
hlasité sousedy ukáznit. Že by se chomutovští řídili jinými předpisy?

Dne 25. června 2002 od 17.00 hod. proběhne jednání 
nejvyššího orgánu shromáždění delegátů, které se bude 
konat ve Společenském domě u Panoramy. Na progra-
mu mimo jiné bude Zpráva představenstva za tok 2001. 
Zpráva kontrolní komise a hlavním bodem jednání bude 
roční účetní závěrka za rok 2001.                              J. Krejsa
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Osvobození od poplatku za odpad
Vnuk, který má u nás trvalé bydliště, je v současné době na vojně. Obecní 

úřad ovšem žádá zaplacení poplatku za odvoz domovního odpadu i po dobu 
vojny. Část jsme již zaplatili, ale nelíbí se nám to. Co v tomto případě říká 
zákon?                                                                                                        S.V., Hrubá Voda

Od 1. 1. 2002 platí nový zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 
Sb). V ustanovení § 10b je uvedeno, že poplatek za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů platí fyzická osoba, která má v obci 
trvalý pobyt. Sazbu poplatku tvoří částka až 250 Kč na základě 
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz ne-
tříděného komunálního odpadu.

Nikde v zákoně se nehovoří o osvobození od poplatku. To je 
možné až na základě závazné vyhlášky obce, která je povinna ji 
vydat a v ní uvést např. kategorie osob, které, i když mají v obci 
trvalý pobyt, poplatek neplatí. Může jít o vojáky základní služby, 
obyvatele domova důchodců, osoby ve výkonu trestu. O osvobo-
zení se musí žádat. Doporučuji Vám proto seznámit se s vyhláš-
kou o odpadech, kterou vydala vaše obec.           DCh, 3.5.2002

Platí vyhláška nebo dohoda
Vlastním byt 1+2 v panelovém domě. Byt se nachází v 1. nadzemním pod-

laží, a přesto je nám v předpisu nájemného stále účtován poplatek za použí-
vání výtahu. Slyšela jsem, že se za výtah má platit až od třetího nadzemního 
podlaží. Nevím, jestli si SBD neodhlasovalo na některém shromáždění druž-
stevníků něco jiného, ale je možné, že SBD nemusí respektovat zákon?                

M.J., Tanvald

Předpokládám, že se jedná o byt v domě pořízeném s finanční, 
úvěrovou a jinou pomocí družstevní bytové výstavbě. Jestliže je 
v tomto bytovém domě aspoň jeden byt, který zůstal ve vlastnic-
tví družstva, stanoví se ceny služeb poskytovaných s užíváním 
bytů pro všechny byty v domě (družstevní i převedené podle 
zákona o vlastnictví bytů) podle vyhl. č. 85/1997 Sb. Podle § 4 
této vyhlášky se cena za užívání výtahu rozúčtuje na základě do-
hody mezi družstvem a všemi uživateli bytů (nájemci i vlastníky) 
v domě. Nedojde - li k dohodě, rozúčtuje se cena za výtah podle 
rozhodnutí orgánu družstva, v jehož pravomoci takové rozhod-
nutí dle stanov je. Jestliže nedojde ani pak k dohodě, ani orgán 
družstva o tom nerozhodne, rozúčtuje se výtah podle poměru 
užitkových ploch bytů (užitková plocha je vymezena touto vy-
hláškou).                                                            Ing. Lenka Haráková

Psa vám zakázat nemůže
Majitel mě stále upozorňuje na to, že ho ruší můj pes. Vadí mu pokaždé, 

když začne štěkat, a proto prý musí z domu. Má na to vůbec právo?                                     
P.D., Tábor

Chov domácího zvířete nelze nájemci ani spoluvlastníkovi 
domu zakazovat. Chovatel však nesmí dopustit, aby zvíře za-
sahovalo do práv ostatních občanů v domě (viz Listina práv a 
svobod), protože pak by mohla být situce řešena např. jako pře-
stupek před pořádkovou komisí obce.                 Ing. Karel Hanauer

Otazníky kolem bydlení

Řada družstevníků se nás často dotazuje na otevírání nových 
oken, zejména na možnost používání tzv. mikroventilace. Do-
poručujeme používat tento způsob větrání zejména v zimních 
měsících, což napomáhá předcházení vzniku plísní. Tzv. mik-
roventilace není nic jiného, než že křídlo není zcela přitaženo 
k rámu a touto malou mezerou dochází k minimální výměně 
vzduchu.  Polohy kliček jsou zakresleny na obrázku.

Tomáš Mozik, technik SBD

Ovládání nových plastových oken

Vývoj pohledávek znázorňující úroveň
koeficientu dluhů po navázání spolupráce

s firmou vymáhající dluhy (od 2/2002)

Telefonní čísla firem držících hotovost
pro bytové objekty SBD

Voda, kanalizace, topení, zámečnické práce
Petr Hlavsa, tel.: 371 135, 0777 255 545, 0776 552 267

Elektroinstalace
Petr Jelínek, tel.: 376 027, 0602 952 754

Plynoinstalace
Josef Bartoň, tel.: 332 588, 0606 277 373

Výtahy
Petr Panuška, tel.: 0800 156 249

Telefonní čísla důležitých dodavatelských firem
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

v pracovní době tel.: 34 32 73
po pracovní době tel.: (035) 77 037 35

Severočeská energetika, a.s. 
v pracovní době tel.: (0396) 616 561
po pracovní době tel.: 0800 203 103

Severočeská plynárenská, a.s.
v pracovní i po pracovní době tel.: 1239

Připravované a probíhající investiční akce SBD

Objekt:  Akce:

Budovatelská 484  výměna oken a oprava fasády - záp. strana
Budovatelská 482  výměna oken
17.listopadu 520-521 výměna oken - severní a západní strava
17.listopadu 522-523 výměna oken - severní a východní strana
17.listopadu 530-531 výměna oken - celý objekt
17.listopadu 530-531 ošetření svislého rozvodu plynu
Žitná 646  výměna oken - východní strana
Žitná 647  výměna oken - východní a severní strana
Žitná 648-649  výměna oken - východní strana
Žitná 650  výměna oken - východní strana
Dlouhá 666  výměna oken - jižní a západní strana
Dlouhá 538  výměna oken - severní strana
Dlouhá 539  výměna oken - jižní strana
Okružní 552  výměna oken - západní strana
Lipová 565  výměna oken - jižní a západní strana
Lipová 567-568  výměna oken - východní a západní strana

Správa družstva přeje všem družstevníkům 
příjemné prožití dovolené

a co nejvíce slunečních dnů.
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PŘESTAVBA BYTOVÉHO JÁDRA

Smlouva o dílo - přestavba bytového jádra

Jméno, příjmení, adresa ............................................................................
(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a
Firma .................. se sídlem v ....................., IČO..............., DIČ................
bankovní spojení ..........................................................................................
Odpovědnou osobou této smlouvy je: ................................................
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli tuto smlouvu o dílo.

1. Předmětem plnění je přestavba bytového jádra v bytě č. .......... 
na adrese.............................................................................., a to podle 
požadavků objednatele podle nákresu (příloha č. 2)

2. Smluvní strany se dohodly na ceně za vykonané dílo v celkové 
výši ............ Kč, přičemž 5% DPH z toho činí ......... Kč. Cena díla 
vychází z cenové nabídky ze dne ............ (příloha č. 1).
Zhotovitel má právo na zvýšení ceny, provede-li jako součást díla 
práce a dodávky, vyžádané objednatelem mimo smlouvou daný 
obsah plnění, případně práce a dodávky, jež nemohl vzhledem k 
úrovni znýámých technických poznatků předvídat. Rozsah prací 
a dodávek nad rámec smlouvy a způsob jejich úhrady bude 
řešen v dodatcích k této smlouvě.

3. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště připravené pro 
stavbu, včetně dokladů ke stavbě - ohlášení stavebnímu úřadu. 
Objednatel zajistí a předá zhotoviteli nákresy změn před 
započetím prací. Objednatel zajistí zdroj a úhradu elektrické 
energie a vody nezbytné pro provedení díla.

4. Zhotovitel dokončí dílo do ........ pracovních směn od zahájení 
prací, tj. od .............. V případě nedodržení termínu je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit za každý den prodlení ..... (desetiny) 
% z celkové sumy požadované zhotovitelem za  dokončení díla.

5. Zhotovitel nese záruky za provedené dílo po dobu ..... měsíců 
ode dne předání díla.

6. Po předání hotového díla vystaví zhotovitel fakturu, která 
bude obsahovat celkovou cenu, včetně přidaných dodatků. 
Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu nejpozději do deseti 
dnů po jejím obdržení. V případě nezaplacení faktury v daném 
termínu  účtuje zhotovitel z celkové částky ..... (desetiny) % za 
každý den prodlení.

7. Tato smlouva může být měněna písemnou formou s tím, že 
podmínkou platnosti změn je podpis  obou zúčastněných stran. 
Zhotovitel dodrží termíny za předpokladu, že objednatel dodrží 
všechny závazky z této smlouvy vyplývající.
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden 
obdrží objednatel a druhý zhotovitel.
Dokončeným dílem se rozumí předání a převzetí díla.

V ................................., dne........................ 2002

Příloha č. 1 - cenová nabídka ze dne ....................

Ceník prací, materiálu ve standartním provedení k přestavbě 
bytového jádra a jeho vybavení, včetně přemístění příčky:

1. cca 3 m zdiva zn. ..... m za ....... Kč celkem ............ Kč

2. Dlažba WC a koupelny cca 8 m 
a její položení  m za ....... Kč celkem ............ Kč

3. Obklad WC a koupelny
včetně práce  m za ........ Kč celkem ............ Kč

4. Začištění a vyrovnání stropů
i původního bytového jádra  celkem ............ Kč

5. Vyzdění soklu pro odpadní vedení celkem ............ Kč

6. 1× WC mísa, včetně usazení a azapojení
(cena mísy ........ Kč)   celkem ............ Kč

7. 2× vodovodní baterie, včetně montáže
(cena baterií .... Kč)   celkem ............ Kč

8. 1× umyvadlo, včetně usazení 
(cena umyvadla .... Kč)    celkem ............ Kč

9. Ventil pračkový, vč. montáže
(cena ventilu ..... Kč)   celkem ............ Kč

10. elektroinstalace   celkem ............ Kč

11. Revize elektroinstalace  celkem ............ Kč

12. instalační práce, odpad, voda  celkem ............ Kč

13. demolice starého umakartového jádra celkem ............ Kč

14. zabezpečení přistavení velkoobjemového
kontejneru a následný odvoz sutě  celkem ............ Kč

15. osvětlovací tělesa
(dle konkrétního požadavku)  celkem ............ Kč

16. pomocná ventilace
(koupelna, WC, kuchyň)   celkem ............ Kč

17. linoleum do předsíně, včetně položení 
(linoleum ..... Kč)    celkem ............ Kč

18. linoleum do kuchyně, včetně položení
(linoleum .... Kč)     celkem ............ Kč

CELKEM              .................. Kč
    z toho 5 % DPH ..............Kč

Přestavbu bytového jádra lze realizovat svépomocí, najímáním řemeslníků po jednotlivých profesích nebo zadáním stavební 
firmě. Větší úpravy bytu nebo jádra je ale nejednodušší objednat u specializované firmy. V případě, že jsme se pro určitou 
firmu rozhodli, je třeba požádat ji o předložení návrhu smlouvy o dílo, jejíž vzor Vám předkládáme.
Další podrobnosti a informace o „papírování”, spojeném s přestavbou bytového jádra, uvádí Nový byt č. 4, z dubna 2002.

Upozornění pro funkcioná-
ře, kteří mají u nás uzavřenou 
dohodu o pracovní činnosti 
a v souvislosti se ztrátou 
zaměstnání se zaregistrují 
na Úřadu práce. Pokud by u 
domovníků, správců nebo 
údržbářů nastal tento případ, 
je nutné podat na správě SBD 
výpověď z vedlejšího pracov-

Důležité upozornění
ního poměru. Pokud takto 
neučiníte, přijdete o podporu 
v nezaměstnanosti a bude 
muset vrátit i již vyplacené 
dávky. 

Další informace a vše potřeb-
né se dozvíte ve mzdové účtár-
ně v budově správy SBD nebo 
na čísle telefonu 316 619.

Wasserbauerová Zdeňka

Dle sdělení dodavatelů tepelné energie bude
přerušena dodávka TUV 

v lokalitě Klášterec nad Ohří - od 29. 7. 02 do 9. 8. 02,
v lokalitě Kadaň - od 29. 7. 02 do 9. 8. 02.
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BYT - INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY SBD KLÁŠTEREC, Vydává SBD 
Klášterec n.O., řídí redakční rada - Jan Jirovec a Jan Zubko, Adresa redakce:  
Chomutovská 61, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel. 0398 - 316 611, fax 0398 - 
316 610, E-mail: podatelna@sbdklasterec.cz. Nevyžádané materiály a fotografie se 
nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich 
autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Podepsané články, i zkratkou, 
nemusí být shodné s názory vydavatele.      

SAZBA - K@DYO Vejprty, TISK Akord s.r.o., Chomutov.

TOTO ČÍSLO VYŠLO V NÁKLADU 2 100 ks.
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AUTOŠKOLA PECHOUŠ

zahajuje v úterý 25. 6. 2002 od 18:00 hodin

další kurs uchazečů o ŘP
v učebně Panorama

Tel.: 376 759, 372 090, 0604 - 912 204

Petr Jelínek, Lipová 567/6
Tel.: 0398 - 376 027, 0602 - 952 754

Montáže a revize elektro včetně hromosvodů, například:
• vystavování přihlášek k odběru el. energie •

• opravy a montáže el. instalací v bytech •
• výměny zvonkových tabel a domácích telefonů •

STAP Hlavsa Petr
op rav y vodovodů a kan alizac e ,  malířs tv í ,

l ak ý r nic tví ,  žalu zie všeho dr uhu

Chomutovská 61, Klášterec nad Ohří
Tel.: 0398 - 371 135, 316 609

0777 - 255 545, 0776 - 552 267

INTERNET 24 HODIN DENNĚ
za 700 korun měsíčně

Neplatíte instalační poplatek, nepotřebujete přípojku
k telefonu ani telefonní modem.

Budete ve velké městské síti, ve které je možné
hrát hry, nebo si vzájemně telefonovat.

Informace na tel.: 
0605 291 017, 0777 174 194, 0777 165 152, www.kabel1.cz

PRODÁM

KOUPÍM

VÝMĚNA

PRONÁJEM

VAŠE INZERCEPodložení výtahového stroje

� Prodám dr. 1+1 na novém 
sídlišti. Cena dohodou. Kontakt: 
0457/632 576 po 19té hodině

� Prodám dr. 3+1 na novém síd-
lišti. Cena dohodou.
Kontakt: 0606/141 259

� Prodám dr. 3+1 v Klášterci n. 
O. Cena dohodou. 
Kontakt 0396/686 464.

� Prodám dr. 1+1 v Klášterci n. 
O., v Lipové ulici. Cena dohodou. 
Kontakt: 0604/878 079

� Prodám dr. 1+1 na novém síd-
lišti. Cena dohodou.
Kontakt: 0606/480 396

� Prodám moderní kočárek - 
trojkombinace (sportovní, zapínací 
taška pro miminko do kočárku). 
Barva je stříbrnošedá, nafukovací 
kola, košík, pláštěnku a tašku 
na kočárek. Zachovalý, stáří 10 
měsíců. Cena 3.900,-. 
Tel.: 0604/490 089

� Prodám domácí mandl. Váha 
28 kg, napětí 220 V, regulátor 
teploty, délka válce 80 cm. Cena 
3.000,-. Kontakt: 0605/291 017

� Koupím dr. byt 2+1 nebo 1+1. 
Cena dohodou.
Kontakt: 0737/830 482

� Vyměním státní byt 1+1 velký, 
slun. ve středu města Příbram za 
byt 1+1 nebo 1+2 v Klášterci. 
Tel.: 0164/821139, 0604/691981. 

� Vyměním dr. 3+1 za 2+1 - vše 
na novém sídlišti. 
Tel.: 0398/373 182, 0737/731 352

� Vyměním 1+1 v 4.patře v ulici 
17. listopadu za 1+1 v přízemí 
(nebo výtah). Zdravotní důvody. 
Kontakt: 0605/706 530

� Vyměním dr. 2+1 za dr. 1+1. 
Tel.: 0398/376 294 ; 19-20 hodin

� Vyměním dr. byt 1+1 v Lipové 
ul. za dr. byt 2+1 (doplatek). 
Kontakt: 0723/478 471

� Pronajmu 2+1. Platba nájmu 3 
měsíce předem.
Kontakt: 0776/734 688

U řady objektů s výtahy se 
objevují praskliny na stropě 
schodiště v posledním patře a 
na stropě ve výtahové strojovně 
(viz. fotografie). Doporučuji 
všem samosprávám, kde jsou 
praskliny na stropě v posled-
ním patře a samosprávám, kde 
si nájemníci ve vyšších patrech 
stěžují na hlučnost výtahu 
zejména při rozjíždění a zasta-
vování, aby dodali na správu 

SBD žádanku oprav s žádostí o 
podložení výtahového stroje. 

Stroj včetně betonového pod-
stavce se podloží antivibrační 
izolační gumovou podložkou. 
Ta tlumí většinu otřesů, jež se 
normálně přenášejí do kon-
strukce domu. 

Osobně doporučuji podlo-
žení stroje provést u všech 
objektů na novém sídlišti.

Tomáš Mozik, technik SBD

http://w w w.sbdk lasterec.czhttp://w w w.sbdk lasterec.cz

Reklama zdarma
Správa SBD Klášterec nad Ohří upozorňuje firmy z oboru činností souvisejících 
s byty, jejich vybaveností a správou, že v objektu správy SBD mohou využít zatím 
volných prostor pro reklamu svých produktů a služeb. Pokud máte zájem o bližší 
informace,  rád Vám je podá technik SBD pan Tomáš Mozik,  316 615.


