


Oznámení o celozávodní dovolené během vánočních svátků  
a systém odstraňování havarijních poruch

Z důvodu hospodárného provozu správy družstva bude v době 28., 29., 30. a  31. prosince 
2009 (pondělí až čtvrtek) na SBD NH celozávodní dovolená. Z těchto důvodů směrujte 
laskavě vyřízení vašich záležitostí až na dobu po jejím ukončení.

Případné havarijní závady budou v období od 24. 12. 2009 do 3. 1. 2010 včetně řešeny 

následujícím způsobem:

596 740 245,
602 718 504,

-
-

 596 611 155, 602 513 156, 602 513 157

má číslo 596 740 243 596 763 038 nebo 
596 763 039.

Děkujeme za pochopení.

Havarijní služba

-

-
né možná na této službě závislí, vedou k zopakování hlavních zásad pro využití havarijní služby.

Dispečerská služba je sjednána pro odstranění vad havarijního charakteru, a to:

(dále jen HZS) 200,- Kč/hod.
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k ohrožení osob, svěřeného majetku nebo vést ke škodám rozsáhlého charakteru. To znamená, že 

lze pouze zamezit vzniku dalších škod. 

NH, případně dle smluv o převodu jednotky do vlastnictví. Z tohoto důvodu na vás apelujeme, 
abyste si vždy -

Odklízení sněhu před domem v zimních měsících

podstatnou změnu 

„chodníkovým zákonem“.  A říkáte si, že konečně nebudete muset hrabat sníh z chodníků 
před domem. 

že má majitel přilehlé nemovitosti povinnost odstraňovat závady ve schůdnosti vzniklé znečiš-
těním, náledím nebo sněhem, ale že odpovídá za škody, které by uživatelům případně vznikly. 

Novela zákona 

(3) Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada 
ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neproká-
že, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnost-
ními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit ani na ni předepsaným způsobem 
upozornit. 

(5) Úseky silnic a místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen 
označit podle zvláštního předpisu nebo prováděcího předpisu. Vymezení takových úseků 
silnic stanoví příslušný krajský úřad svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací 
a chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením.

Uvedené ustanovení odst. 5 umožňuje vlastníkovi komunikace nebo chodníku přijmout 

rozhodnutí, že některé, jím určené komunikace a chodníky, nemusí uklízet.

Stručně řečeno - přijatá změna zákona o pozemních komunikacích říká, že vlastník 
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komunikace nebo chodníku, konkrétně v případě sněhu, nemusí sníh odstraňovat, pokud 

k tomu přijme patřičné rozhodnutí, ale je zodpovědný za škody, které v souvislosti s neza-

jištěním sjízdnosti a schůdnosti na komunikaci nebo chodníku vzniknou.

nařízení města č. 7/2009, ve kterém jsou obsaženy veškeré neudržované místní komunikace 
a chodníky ve městě.

Na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích tak nebude na některých míst-

ních komunikacích, chodnících a zpevněných plochách prováděna zimní údržba komuni-

kací

nebudou i nadále v zimě ošetřovány 

plužením či posypem.

-

zásobovací rampy) apod. 

Parkovací zálivy se neošetřují. 

pozemky a budovami (zahrady, domy, obchody apod.) 
-

apod. 
-

8.  Doposud neudržované místní komunikace IV. třídy (chodníky), zejména se jedná o chodní-
 

Závěrem tímto příslušné městské obvodní úřady upozorňují občany, že chodníky přilehlé 

k nemovitostem

nebudou i nadále v zimě ošetřovány 

plužením či posypem.

3



Co se týká venkovních předložných schodišť, podest a podobně, zde se situace nemění.

-
padného odklízení sněhu.

tato osoba zodpovědná i za odklízení sněhu.

o odklízení sněhu postarat jednotliví uživatelé, nejlépe na základě vzájemné dohody.

Stavební úpravy

-

- člen nájemce nesmí

pronajímatele, a to ani na svůj náklad,
- vlastník nesmí provádět bez souhlasu všech spoluvlastníků stavební 

rozvodů vody, elektro a plynoinstalace, vzduchotechniky včetně zajištění bezproblémo-

SBD NH jako správce a spoluvlastník domu připraveno spolupracovat se stavebníkem 

vložená do Katastru nemovitostí nelze schvalovat:

- sloučení místností
- sloučení bytů
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Společné televizní antény - digitalizace

pravděpodobně v roce 2011 a možná ještě dříve, je nutné se této problematice bez odkladu  

do plánu oprav. Úpravy spočívají v instalaci základních multiplexů s tím, že se do společného 

Při této příležitosti musíme důrazně apelovat na všechny uživatele bytů, aby svévolně 

resp. nad bytem, v němž došlo k manipulaci. Vytipování zdroje vady a prokazování příčiny 

Prodej garáží vlastněných SBD NH
(garáže bez majetkové účasti členů družstva)

-

-
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že  nabídka musí obsahovat:
 - jméno a příjmení zájemce 

 - nabídku kupní ceny,

kontrolní komise družstva.

celé kupní ceny (jimi sdělené v rámci nabídky) uzavře kupní smlouvy. Pokud by byly některé 

Převody bytů a garáží do vlastnictví  nájemců – členů SBD NH

-
nictví, ale nebyl u nich dosud povolen vklad vlastnického práva ve prospěch nabyvatele. 

Sb. o vlastnictví bytů, která prodlužuje zákonné právo na uzavření smlouvy o převodu družstev-

-
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do svého vlastnictví, o své právo přijde. 

-
nictví požádá, a to bez ohledu na termín, kdy o převedení jednotky požádal. 

zvážili, a to jak s ohledem na uvedenou změnu zákona o vlastnictví bytů nebo na rozhodnutí, při-

-
ně vysoké částky. Doporučujeme proto všem zájemcům o převod jednotky do svého vlastnictví 

postaveny domy s byty, které jsou nebo dříve byly ve vlastnictví našeho družstva. Tato změna 

-
novém Zpravodaji.
 

Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2010

-

užitkovou vodu a studenou vodu (tj. vodné a stočné) jsou upraveny dle individuální spotřeby 
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služby platí následující podmínky:

 - termín podání žádosti na snížení zálohy je do 31. 10. příslušného kalendářního roku
 - zavedení změny se provede k 1. 1. následujícího kalendářního roku
 - po obdržení žádosti provede družstvo posouzení oprávněnosti na základě spotřeby  

 

 - provede družstvo automaticky (bez žádosti), pokud jsou nedoplatky v předchozím období.

-

-

-

pro ostatní uživatele a vlastníky splátka vnitrodružstevní půjčky a o tyto částky je snížena 

Dluhy nad 8 tisíc Kč k 31. 10. 2009

Aktuálně uvádíme přehled počtu dluhů na nájemném a zálohových platbách v jednotli-

vých objektech k 31. 10. 2009 nad 8 000,- Kč:

HS  adresa počet dlužníků částka
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HS  adresa počet dlužníků částka
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HS  adresa počet dlužníků částka

CELKEM 78 1 594 124,- Kč

Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
do pěti dnů po splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatky z prodlení ve výši 2,5 
promile denně z dlužné částky, minimálně 25,- Kč za každý i započatý měsíc.

Dotace na opravy a údržbu domů

-

-

znovu od srpna 2009 upraven na požadované (mírnější) hodnoty. Družstvu tak vznikla možnost 
obnovit některé zastavené projekty, u nichž bude možnost na dotaci dosáhnout.  
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Dotace 

v minulosti nebo byla podstatná část domu již zateplena. Pro tyto domy je vhodné žádat o dotace 
 

-

vlastníků jednotek a příslušnou členskou schůzí. 

přiznání je splnění stanoveného minimálního ročního zisku vztahujícího se na jednu bytovou 
jednotku. 

Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení

spojovatelka:  596 763 001 , 724 285 254, 602 531 139

přímé linky:  596 763 0xx - dle níže uvedených dvojčíslí
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 Barnošáková  30   

 Prokešová  27

 Pošová  19
 Kapustová  32

 Populová  08
 Hradilová  09

 Buroň  37

Vrátní   38, 39
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E-mailové adresy

Předseda představenstva predstavenstvo@sbdnh.cz
Ředitel družstva preser@sbdnh.cz
Sekretariát ředitele palicova@sbdnh.cz

Podatelna podatelna@sbdnh.cz
Právní oddělení pravni@sbdnh.cz, adamec@sbdnh.cz, 
 hradilova@sbdnh.cz, populova@sbdnh.cz, 
Převody bytů simkova@sbdnh.cz
Dispečink družstva dispecink@sbdnh.cz, bursikova@sbdnh.cz

 
 

 benes@sbdnh.cz, 

Plyn strouhal@sbdnh.cz, pavlus@sbdnh.cz,  

 cholevova@sbdnh.cz, miksova@sbdnh.cz,  
 kapustova@sbdnh.cz, posova@sbdnh.cz,  
 prokesova@sbdnh.cz, urbanova@sbdnh.cz,  
 paprokova@sbdnh.cz

 
 barnosakova@sbdnh.cz
Doprava kanakova@sbdnh.cz

 vnenkova@sbdnh.cz, 
Nájemné barillova@sbdnh.cz, bartuselska@sbdnh.cz,  

Účtárny satková@sbdnh.cz, plachka@sbdnh.cz,  
 pudichova@sbdnh.cz, polachova@sbdnh.cz,  

Pokladna kostelnikova@sbdnh.cz
ASŘ michny@sbdnh.cz, vavros@sbdnh.cz



Připomenutí

tématu byl uveden ve Zpravodaji v červnu 2009, přesto bychom rádi zdůraznili, že družstvo se 

celek.

-

i jménem všech zaměstnanců družstva
přeji všem našim členům

klidné, spokojené a pohodové
prožití vánočních svátků.

Do roku 2010 přeji mnoho štěstí,

zdraví a úspěchů v životě.

Ing. Radomír Prešer

ředitel družstva
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