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Rok 2015 se blíží ke svému závěru, stavební sezóna je v plném proudu, a proto nám dovolte v krátkosti pohovořit 
  o akcích, které byly právě ve třetí čtvrtině letošního roku dokončeny, nebo jsou téměř před dokončením, a které nás 

čekají v druhé polovině letošního roku.

ejprve zmíníme dokončenou Nvýměnu výtahu na objektu 
U Divadla 2992 a to z toho důvodu, 
že se jednalo o poslední nerekonstru-
ovaný výtah v rámci celého družstva. 
Všechny výtahy, kterých je v majetku 
družstva 280, jsou již vyměněny. Nyní 
již budou naše výtahy udržovány 
a modernizovány dle konkrétní potře-
by.  
V polovině měsíce července byla 
dokončena oprava věžového domu 
v Teplicích, v ulici Alejní 2757. Zde 
byla provedena oprava stávajících 
zábradlí lodžií, která byla demontová-
na, opískována, žárově nazinkována 
a po provedení nátěru a výměně 
desek Cetris namontována zpět. 
Opravou se tak prodlouží životnost 
ocelové konstrukce zábradlí, která 
byla na objekt osazena v rámci zatep-
lení objektu v roce 2002. 
Dále byl proveden nátěr lodžií, nátěr 
parapetních plechů a lokální oprava 
okapových chodníků. Akce byla reali-

zována na základě podnětu delegát-
ky objektu a v souladu s rozhodnutím 
členské schůze. 
V ulici Duchcovská 2378 – 79 byla 
oprava objektu již dokončena a dále 
pokračuj í  práce na objektech 
s č. p. 2382 – 83. U prvního z objektů 
byl proveden nátěr stávajících zá-
bradlí a jeho lokální opravy, nátěr 
fasády a oprava střešní nástavby 
a soklu objektu. U druhého domu je 
rozsah prací větší. Provádí se oprava 
podlahového souvrství lodžií, oprava 
a nátěr zábradlí, výměna parapetních 
plechů za systémové hliníkové, opra-
vy soklů, okapových chodníků atd. 
I na těchto objektech byl rozsah prací 
konzultován s družstevníky na člen-
ské schůzi objektu, kde hlasováním 
bylo o rozsahu prací rozhodnuto. 
Na objektu v ulici Kpt. Jaroše 
1621 - 1624 byly dokončeny práce na 
opravách strojoven výtahů, v ulici 
Arbesova 1578 – 79 a 1582 - 83 byla 
realizována oprava vstupních scho-

dišť, na objektu v ulici Javorová  
3038 – 39 byla dokončena oprava 
přístupových ramp do objektu. 
Na objektu K. Čapka 2525 - 27 bylo 
dokončeno oplocení pozemku a uza-
vřený  prostor bude připraven na 
výsadbu zeleně  a úpravu k relaxaci 
družstevníků.
Na mnoha objektech se provádí malo-
vání interiérů, na objektech v lokalitě 
Nová Ves se provádí nátěry podlah 
suterénů, na objektu v ulici Přítkov-
ská 1645 - 46 je prováděna výměna 
dlažby na chodbách objektu. Na síd-
lišti v ulici Trnovanská probíhá mon-
táž přístupového čipového systému 
do objektů, na objektech v ulici Un-
čínská 1553 a 1554 a K. Čapka 
2525 - 27 se vyměňuje elektroinstala-
ce. Na několika objektech probíhá 
rekonstrukce rozvodů kanalizace, 
úprava rozvodů vody, probíhají opra-
vy a výměny klempířských prvků atd.                    

Investiční	akce	v	roce	2015

►
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e třetí čtvrtině roku budou pokra-Včovat rekonstrukce rozvodů elek-
tro na cca šesti objektech. Zajímavostí 
jistě je, že na objektu Unčínská 1666 
v rámci rekonstrukce rozvodů elektro 
proběhně i rekonstrukce zvonků 
a domácích telefonů, kde běžné domá-
cí telefony budou nahrazeny barevný-
mi videotelefony a to na základě přání 
delegáta a družstevníků v objektu. 
Dále budou prováděny instalace pří-
stupových systémů do objektu a to 
v u l ic i  Trnovanská 1528 -  35 
a A. Staška 1718 - 19, bude provádě-
na oprava zadních schodišť v ulici 
Opavská 2617 - 19. Na sídlišti Nová 
Ves bude dále pokračováno ve výmal-
bách interiérů, nátěrech podlah sute-
rénu atd.
V tomto měsíci také byly podány 
žádosti o vydání územního souhlasu 
a stavebního povolení na  montáž 
nových balkonů  u bytového objektu 
v ulici Doubravická 1660 – 62, 1655. 
Tento projekt je v rámci našeho druž-
stva ojedinělý, neboť družstvo vlastní 
pouze několik domů, které nemají 
balkony ani lodžie.  V měsíci září byl 
na tuto akci proveden výběr zhotovite-
le a v současné době se jedná o pod-
mínkách smlouvy o dílo. Přestože se 

družstevníci z velkých bytů na nové 
balkony velmi těší,  představenstvo 
družstva, po zvážení všech objektiv-
ních vlivů na výstavbu, rozhodlo  
o posunu zahájení realizace zakázky 
z počátku listopadu 2015 na březen 
2016. Důvodem je problematické pro-
vádění prací v zimním období, které 
může významně ovlivnit postup prací 
a může znemožnit dodržení technolo-
gických postupů. Pokud se akci podaří 
úspěšně zrealizovat, nabídne druž-
stvo tuto možnost i dalším objektům.
Dalším počinem, který družstvem 
nebyl doposud realizován, je i vestav-
ba výtahu do čtyřpodlažního domu 
v ulici Vančurova 2768 v Teplicích. 
Počátkem měsíce srpna proběhl na 
výstavbu výtahu výběr zhotovitele. 
O zpracování nabídek bylo požádáno 
7 firem. V současné době se zpraco-
vává projektová dokumentace a  poté 
bude podána žádost o vydání staveb-
ního povolení. Pokud bude vestavba 
výtahu na objektu úspěšná, je možné ji 
nabídnout i dalším typově stejným 
objektům.    
První akcí svého druhu, která je pláno-
vána na období měsíců říjen až listo-
pad, je zasklení všech bytových lodžií. 
Na objektu Javorová 3038 – 39 je tato 

akce v současné době připravována 
ve spolupráci s delegátkou objektu. 
Souběžně s technickou přípravou jde 
ruku v ruce i příprava finančního vyrov-
nání s družstevníky, kteří již provedli 
zasklení lodžie na vlastní náklad, popř. 
nemají u bytu lodžii. Zasklení lodžií 
družstvo celoplošně a z prostředků 
družstva doposud nerealizovalo, ale 
eviduje již další požadavky z objektů  
V Závětří 1671 – 72 a Palackého 
2886 - 87. 
Ani v zimních měsících práce na 
našich objektech neustanou. Jsou 
plánovány rekonstrukce sklepních 
prostor, vyzdívky sklepních kójí, 
rekonstrukce elektroinstalace v těchto 
prostorách, budou prováděny malby 
interiérů, pokládky dlažeb, výměny 
madel zábradlí, opět budou pokračo-
vat instalace měřící a regulační techni-
ky ústředního vytápění a budou čiště-
ny tyto rozvody.  Jsme si vědomi, že na 
našich objektech je stále co zlepšovat. 
Proto nasloucháme delegátům a sna-
žíme se v rámci zkvalitnění standardu 
bydlení domy zvelebovat ke spokoje-
nosti našich členů. ■

A	co	nás	čeká	ve	třetí	čtvrtině	roku	2015?

                  Andrea Kubíková
vedoucí technického úseku

Všem	delegátům	objektů:

Jako každý rok i letos prosím překontrolujte své zásoby posypové soli na letošní zimu.  V případě, že budete pro svůj objekt 
sů l  pot řebovat ,  ob jednej te  j i  ne jpozděj i  do 25.  10.  2015 /  př ičemž 1ks = 50kg posypové so l i / 
a to e-mailem: krejcovai@sbdmir.cz, nebo formou sms na tel. čísle: 724 329 624. V případě, že nebudete posypovou sůl 
požadovat, nahlaste  0 a to proto, aby bylo zřejmé, že jste nezapomněli, pouze soli máte dostatek.
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tavební bytové družstvo ”Mír“ STeplice řeší každý den náměty, 
připomínky, stížnosti i podněty 
od družstevníků, delegátů, ale 
i dalších obyvatel města Teplice 
a Krupky. V minulém letním čísle 
Zpravodaje jsme Vám přinesli 
znalecký posudek ohledně cen 
tepla a teplé vody. V dnešním čísle 
Vám přinášíme reakci na stížnost, 
která byla zaslaná na družstvo 
z objektu Březová v Teplicích.
 
Stížnost byla reakcí na vyjádření 
pro Český rozhlas Sever k tepelným 
čerpadlům a teplotě vody. „V reportáži 
bylo uvedeno, že na vodu ohřívanou 
tepelnými čerpadly neplatí vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví 252/2004. 
S tím musím nesouhlasit. I pro teplou 
vodu vyrobenou z pitné vody je 
doporučovaná teplota 55°C, o kterou 
je nutné pomocí technických opatření 
usilovat, dále by teplota vody po 
odtočení neměla klesnout pod 50 °C 
z důvodu minimalizace rozvoje 
legionel, není tedy rozdíl, zda jde 
o teplou užitkovou nebo ohřátou 
pitnou vodu.“ bylo uvedeno ve stížnos-
ti.
Stížností družstevníka se začalo SBD 
“Mír” Teplice zabývat. „Jsme přesvěd-
čeni, a ujišťovali nás o tom i dodavate-
lé, že tato vyhláška se pro pitnou vodu, 
která se sice pro výrobu TV používá, 

ale není uchovávána v nádržích 
nevztahuje. Co se týká smlouvy se 
společností ČEZ Teplárenská a.s. 
i v této smlouvě je dodavatelem 
garantována min. teplota na výtoku 
u spotřebitele 45 °C,“ říká vedoucí 
technického úseku Andrea Kubíková. 
Vyjádření ke stížnosti podala i Krajská 
hygienická stanice v Ústí nad Labem. 
„Zařízení pro ohřívání užitkové vody 
má být navrženo a vybaveno tak, aby 
teplota teplé užitkové vody v místě 
odběru ve stavbách pro bydlení 
dosahovala trvale hodnot mezi 50°C 
až 55°C. V době odběrové špičky je 
povolen krátkodobý pokles až na 
45°C. Ve vyhlášce Ministerstva 
zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou 
se stanoví hygienické požadavky 
na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody má 
ukazatel "teplota" limit 55°C, ale typ 
limitu je jen doporučená hodnota“, říká  
Mgr. Jitka Lokvencová, vedoucí 
oddělení hygieny Krajské hygienické 
stanice Ústeckého kraje.
„Teplota teplé vody po odtočení by 
neměla klesnout pod 50°C (optimálně 
má být nad 55°C) z důvodu minimali-
zace rozvoje legionel v rozvodu vody. 
Jak vyplývá z výše uvedeného 
z právního předpisu v kompetenci 
orgánu ochrany veřejného zdraví, 
jedná se tedy o doporučenou optimál-
ní teplotu teplé vody,“ dodala Lokven-

cová.
Stížností se zabývala i Státní energe-
tická inspekce, která následně vydala 
stanovisko k teplotě teplé vody na 
výtoku u konečného uživatele. „Teplá 
voda je dodávána celoročně tak, aby 
měla na výtoku u spotřebitele teplotu 
45 °C až 60 °C, s výjimkou možnosti 
krátkodobého poklesu v době odběr-
ných špiček spotřeby v zúčtovací 
jednotce,“ říká Ing. Anna Králová, 
ředitelka územního inspektorátu 
Státní energické inspekce. 
A její slovo potvrzuje i další oslovený 
odborník ze Stavebně technického 
ústavu – Energetika budov s.r.o. 
Ing. Karel Mrázek, mimo jiné spoluau-
tor řady ČSN týkajících se tepelných 
soustav, přípravy teplé užitkové vody 
vbudovách, navrhování a projektová-
ní. „Teplota na výtoku je definována 
ve vyhlášce č.194/2007. Z ní plyne, že 
celoročně dodávaná teplá voda má 
mít  nejn ižší  teplotu na výtoku 
45 stupňů. Jiné ČSN nebo ČSN EN, 
pokud nejsou zezávazněny uvedením 
v zákonu nebo vyhlášce, nejsou 
závazné. Družstvo SBD “Mír“ Teplice 
se proto řídí touto vyhláškou. Při 
použití TČ je z důvodu hospodárnosti 
potřeba dosahovat na výstupu 
z TČ co nejnižší teplotu, aby byl 
dosažen vyšší topný faktor a náklady 
na ohřev byly nižší.” ■  

Teplota	teplé	vody	-	dodržování	norem	a	předpisů

                    Karel Schön
            Andrea Kubíková

Od	sousedů:	problémy	v	Mostě	a	Litvínově

Bytové družstvo Krušnohor se opět 
obrací na ministra pro lidská 

práva Jiřího Dienstbiera. Chce od něj 
návod, jak vyřizovat konkrétní stížnos-
ti „slušných bydlících na cikánské 
rodiny".
Autorem dopisu je ředitel Krušnohoru 

František Ryba. K napsání ho vedla 
návštěva Jiřího Dienstbiera na litví-
novském sídlišti Janov, ke které došlo 
před několika měsíci a kterou inicioval 
právě Krušnohor. Nakonec ji však 
organizovala radnice. „Při vaší nepříliš 
povedené návštěvě, kdy vám byla 

předvedena dokonalá Potěmkinova 
vesnice, jste stále argumentoval tím, 
že vláda má zpracovanou strategii a ta 
nám pomůže. Ze zkušeností ale víme, 
že žádné strategie vztahující se 
k cikánskému etniku nikdy nepomohly 
a stav se stále zhoršuje," napsal Ryba.
Podle něj nemůže Krušnohor, na roz-
díl od ministra, vystačit s obecnými 
odpověďmi. Požádal ho proto o radu. 
„Musíme odpovídat na konkrétní stíž-
nosti ohledně nezvladatelného chová-
ní cikánských rodin. S odpovědí, že 
vláda má nějakou strategii, rozhodně 
nevystačíme. Žádám vás, abyste nám 
poradil, jak na takové stížnosti odpoví-
dat," pokračoval František Ryba.

K dopisu připojil i namátkově vybrané 
stížnosti obyvatel z domů na třídě 
Budovatelů v Mostě. „Záměrně to není 
stížnost z Janova, abyste viděl, že 
tento problém se zdaleka netýká 
jenom tohoto sídliště," doplnil Ryba. ■

Zdroj: Mostecký deník 
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Ing. Karel Konrád, narozený v roce
1939 v Luštěnicích, okr. Mladá Bole-
slav, vykonává funkci delegáta 
v Krupce v objektu č. 410 v ulici 
Komenského 589 – 595 už od roku 
2000. Na starost má celkem 96 bytů 
v sedmi vchodech. Je bývalým inže-
nýrem elektro telekomunikačních 
sítí a dlouhodobě pracoval ve spo-
lečnosti Telecom v Ústí nad Labem 
a Teplicích. 

Jak jste se stal delegátem? 
Delegátem jsem se stal náhodou. Bylo 
to zhruba kolem roku 2000, kdy můj 
předchůdce onemocněl a sháněl mezi 
nájemníky někoho, kdo by tuto funkci 
vykonával. Přišel za mnou, sdělil mi, 
o co se konkrétně jedná a já jsem mu 
odsouhlasil, že funkci delegáta 
po něm převezmu. Měli jsme dobrý 
vztah, tak nebyl problém funkci 
po něm převzít a hlavně nikdo jiný 
o tuto funkci neměl zájem.  

Vzpomínáte si, jaké byly začátky?
I když každý máme k této funkci jiný 
přístup, to, s čím mě seznámil, jsem 
chápal. Ze začátku to bylo náročné, 
protože jsem si neuměl úplně předsta-
vit, o co se jedná. Musel jsem se se-
známit s prostory celého domu, které 
mě předtím moc nezajímaly. Musel 
jsem si udělat jasno v klíčovém reži-
mu, abych mohl vše otevírat a zavírat. 
A pak bylo nutno se vžít do role pro-
středníka mezi družstvem a objektem, 

čili navázání kontaktů s odbornými 
referenty na družstvu. Postupem času 
se to vše srovnalo a jde to velmi dobře. 
Ale jsou situace, které mě hrozně zlo-
bí, a to jsou vztahy s nájemníky. Roz-
mohla se tu akce podnájmů. Třetinu 
lidí v domě vůbec neznám, jen vím, že 
tu mají povolení. Ze začátku to bylo 
jednoduché, každého jsem podle vidě-
ní znal a nemusel jsem řešit otázky, 
zda dotyčný do objektu patří nebo ne. 
Pak jsou tu ti, kteří se o dění v domě 
nezajímají a nejsou schopni, mnohdy 

ani ochotni, spolupracovat. Když se 
svolá členská schůze, přijde minimum 
lidí. Pokud se jich to vysloveně netýká, 
nepřijdou. Práce delegáta je nevděčná 
a začínám pomalu přemýšlet o tom, že 
ji ukončím. 

Jaká je spolupráce s družstvem?
Z mého pohledu není problém. Pokud 
nastane problém, přijdou družstevníci 
za mnou a problém ve spolupráci 
s odbornými pracovníky SBD vyřeším. 
A stává se, že si celou záležitost vyřídí 
družstevníci rovnou na družstvu 
ke spokojenosti obou stran. 

Jaké opravy na objektech probíha-
ly? 
První rekonstrukce, co jsem byl dele-
gátem a trochu jsem se do toho anga-
žoval, byla oprava střechy. Poté násle-
dovalo v roce 2005 zateplení lodžií 
a celé fasády, výměna oken a vstup-
ních dveří na lodžie za plastová, výmě-
na vchodových dveří za hliníkové 
a v roce 2007 rekonstrukce všech 
výtahů. Potom následovala výměna 
vodovodních vodorovných a svislých 
rozvodů. Před rokem jsme dělali opra-
vu fasády, jelikož se nám na fasádě 
tvořila zelená plíseň, což byl skoro 
půlroční maraton, kdy jsme tu měli 

kolem dokola opět lešení. Z drobněj-
ších akcí byla provedena výměna 
madel zábradlí v celém objektu z bake-
litových za dřevěná a v neposlední 
řadě vymalování celého objektu. 
A to, co tu probíhá teď, tak to je společ-
ná  iniciativa družstva a nás družstev-
níků, kdy chceme vylepšit stav chodeb 
v suterénu a odstranit stížnosti, že byly 
vylámané dlaždice apod. Děláme 
kompletní výměnu dlaždic v celém 
suterénu a do budoucna budeme dělat 
i jednotlivá podlaží v každém vchodě. 
A na letošek ještě připravujeme opra-
vu podlah ve všech sklepech, 
tzn. vydrolené betony je potřeba srov-
nat, natřít bezprašným trvanlivým 
nátěrem a vymalovat svislé stěny. 
Ještě nás čeká dost práce. 

Museli jste si na opravy našetřit? 
Ze začátku jsme si museli hodně šetřit. 
Ještě máme jeden dluh, jinak vše 
ostatní už je zaplaceno. A to, co se 
dělá teď, to už je hrazeno z našich 
peněz, které jsme si našetřili. Už nepo-
třebujeme žádné půjčky. I ty sklepy 
budeme dělat z našich peněz a ještě 
nám zbude dostatečná finanční rezer-
va. A to už jsme výrazně snížili podíl 
placení do fondu oprav. ■

4 ZPRAVODAJ 
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Seznámení	s	delegáty:	Ing.	Karel	Konrád

                    Text a foto: Karel Schön
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Ministerstvo pro místní rozvoj při-
praví program, jak pomoci obcím 

s bouráním zničených domů. „Právě 
demolice těchto objektů jsou dílčím 
příspěvkem k řešení situace v sociálně 
vyloučených lokalitách," řekl premiér 
Bohuslav Sobotka při své návštěvě 
v Ústí nad Labem.
Ústecký kraj vyčíslil částku, která by 
byla potřeba na bourání, zhruba 
na 250 milionů korun. Podle Sobotky 
jsou dvě varianty pomoci, a to buď 
možnost využití evropských peněz, 
nebo pouze státních. „Jak se zdá, 
evropské peníze by mohly být použity 
pouze tehdy, pokud by se na daném 
místě znovu vybudovala nějaká forma 
sociálního bydlení," uvedl premiér. 
„Pokud budeme chtít udělat program 
čistě pro demolici, což bych osobně 
pokládal za velmi užitečné, budeme 
muset využít národní peníze," doplnil. 
Ministerstvo by mělo předložit návrhy 
a případné podmínky státní pomoci 
obcím na výjezdním zasedání vlády 
v Ústeckém kraji, které se zřejmě usku-
teční v druhé polovině září. Obce 
budou muset podle premiéra domy mít 
ve vlastnictví a na demolici se finančně 

podílet. Program pomoci by se podle 
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha 
Bubeníčka týkal zřejmě domů, v je-
jichž případě vyjde zbourání podstat-
ně levněji než rekonstrukce. „Takové 
bohužel máme ve většině měst," řekl. 
Pokud program vznikne, jedno z prv-
ních míst na řadě by byla Matiční ulice 
v Ústí nad Labem. 
Problémy jsou ale i na dalších místech 
Ústeckého kraje, včetně Teplic. V cent-
ru města nalezneme řadu opuštěných 
budov. Velký problém je například 
v části Trnovany u bývalého hotelu 
Imperátor, který sousedí s domy SBD 
“Mír” Teplice. Ten v současné době 
patří majitelce z Rumunska. „Jedná se 
o soukromý pozemek a budovu. Odpo-
vědnost je na straně majitele objektu. 
Město učinilo opatření, která zabezpe-
čila ochranu kolemjdoucích a kolemje-
doucích proti případnému opadávání 
omítek apod,“ říká náměstek primáto-
ra města Teplice Hynek Hanza. Jeho 
slova doplňuje i vedoucí odboru do-
pravy a životního prostředí teplického 
magistrátu Ivana Müllerová. „Odbor 
dopravy a životního prostředí přijal 
v ulici U Červeného kostela v blízkosti 

domu Imperátor dopravní opatření 
v únoru 2014 formou rozmístění CITY 
BLOKU z důvodu opadávání omítky 
a kusů zdiva. Z tohoto důvodu provádí-
me pravidelné kontroly. A kontroly zde 
provádí i Městská policie Teplice. 
„Dříve jsme měli pravidelné denní 
kontroly okolí tohoto objektu. V sou-
časné době tam probíhají nepravidel-
né kontroly jen v rámci výkonu služby, 
a to jak okrskáři, tak hlídkovou služ-
bou,“ uvádí ředitel Městské policie 
Teplice Michal Chrdle. Ten uvádí, že 
ještě v loňském roce zde museli stráž-
níci řešit převážně znečištění veřejné-
ho prostranství a rušení nočního klidu. 
Podle jeho slov je nyní situace výrazně 
lepší. Město Teplice na základě ozná-
mení několikrát objekt zabezpečilo, 
a to zazděním vchodů a oplocením. 
I přesto se do domu opakovaně nastě-
hovávají lidé. „Dnes je dům a jeho 
vnitřek v takovém stavu, že je i pro 
osoby, které se tam dříve zdržovaly, 
téměř neobyvatelný. Proto se situace 
v místě oproti minulosti zlepšila,“ dopl-
ňuje Chrdle. 
Program Ministerstva pro místní roz-
voj na zbourání zničených domů by tak 
řadě měst a obcí v Ústeckém kraji 
mohl pomoci. „V případě, že by statik 
shledal tuto nemovitost jako ohrožují-
cí, stavební úřad by nařídil její demolici 
a stát by tuto demolici zaplatil, pak 
ano. Stále se však jedná o soukromý 
majetek!“ říká náměstek primátora 
města Teplice Hynek Hanza. 
Za ještě důležitější, než je demolice 
domů, pokládá premiér Bohuslav So-
botka sociální práci v terénu. „Mluvili 
jsme také o potřebě posílit kontrolu 
vyplácení sociálních dávek, aby neby-
ly v těchto lokalitách zneužívány," 
uvedl premiér. Podle něj je potřeba 
pracovat na vytváření pracovních 
míst. V Ústeckém kraji je dlouhodobě 
nejvyšší nezaměstnanost v zemi. „A je 
nutné bojovat s kriminalitou, což vyža-
duje zvýšenou aktivitu policie," dodal 
Sobotka při své návštěvě Ústeckého 
kraje. ■ 

Do	Imperátoru	se	opakovaně	nastěhovávají	lidé

                  Text a foto: Karel Schön

Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice obdrželo informaci, že v některých našich objektech se pohybují cizí osoby a nabízejí 
instalaci bezpečnostního zařízení proti vysazení vchodových dveří současně se sdělením, že 50 % uhrazené ceny instalace 
následně bude družstevníkům družstvo „proplácet“ zpět. Tato informace je však nepravdivá a jedná se ze strany osob, které 
tuto nabídku činí, o podvod. Družstvo není s těmito osobami v žádném vztahu a podalo na ně trestní oznámení pro podvod.
V případě, že budete s podobnou nabídkou osloveni, obraťte se prosím neprodleně přímo na policii (na telefonní lince 158) 
s tím, že je bezprostředně páchán trestný čin, resp. dochází k pokusu o něj, tak aby tyto osoby mohly být ztotožněny a hnány 
k odpovědnosti. V případě, že se kdokoliv bude vydávat za osobu jakkoliv spojenou s družstvem nabízející Vám službu 
či zboží, nadto s požadavkem jakékoliv finanční úhrady, můžete kontaktovat svého delegáta nebo bytového technika 
k ověření, že tyto skutečnosti jsou pravdivé. Je samozřejmě na zvážení každého, zda využije nabídku na instalaci 
uvedeného zařízení (nebo jiného zboží či zřízení služby), ale měl by mít úplné a pravdivé informace. ■

Družstevníci,	buďte	na	pozoru

Říjen 2015
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Vzpomínky	s	Karlem	Procházkou
tá l  u  výstavby prvních Spanelových domů v Tepli-

cích, byl u zrodu dnešního 
Stavebího bytového družstva 
“Mír” Teplice, s bytovou výstav-
bou na Teplicku spojil téměř tři 
desítky let svého života. Řeč je 
o Karlu Procházkovi, který byl 
v roce 1970 – 1989 místopředse-
dou představenstva SBD “Mír” 
Teplice. Dnes žije ve svých 
rodných Klatovech, kde jsme ho 
navštívili. 

I když je Karel Procházka původem 
z Klatov, na dlouhou dobu se spojil 
právě s městem Teplice a SBD “Mír” 
Teplice. Zajímal se o výstavbu 
domů, proto se přihlásil do bytového 
družstva. Tenkrát v šedesátých 
letech existovalo 8. bytové druž-
stvo, které postavilo první domy 
v Řetenicích a následně Šanov. 
Družstvo nedokázalo uspokojit 

poptávku po bytech, tak bylo 
zřízeno 9. bytové družstvo, před-
chůdce dnešního SBD “Mír” Teplice. 
První výstavba byla provedena na 
Bílé cestě v roce 1970, kde se 
předávaly i první byty. Následně se 
stavělo v ulici Alejní, kde byla první 
družstevní kancelář, která byla 
později nedostačující, a vybudovalo 
se  současné s íd lo  družs tva 
v Gagarinově ulici. Z družstva 
odcházel Karel Procházka v září 
1989. Teplice si zamiloval, ale 
z rodinných důvodů je musel opustit 
spolu s rodinou a vrátit se do 
rodných Klatov, kde žije dodnes. 
Ihned po návratu z Teplic nastoupil 
do klatovské banky, od ledna 1990 
do nově zřízené Investiční banky, 
kde pracoval až do odchodu 
do důchodu. Do Teplic se rád vrací 
a všímá si změn, které se v Teplicích 
staly. Podle něj jsou domy barevné 
a pěkně opravené. ■ 

Sloupek	Mgr.	Radima	
F.	Drážďaňského

 dalším vydání družstevního občasníku se budu Vkrátce věnovat problematice podnájmu bytu, 
v němž nájemce (člen družstva) trvale nebydlí. 
Dle ust. § 2275 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, ve spojení s článkem 
43 Stanov družstva, může nájemce, pokud v bytě 
sám trvale nebydlí, dát třetí osobě do podnájmu byt 
pouze se souhlasem pronajímatele, tj. tedy druž-
stva, přičemž samotné vyjádření souhlasu pronají-
matele je opatřením k ochraně práv pronajímatele, 
neboť v dané situaci, kdy by nájemce v bytě sám 
trvale nebydlel, není možné, aby zajišťoval jakkoli 
dohled nad chováním podnájemce, a je tedy třeba, 
aby i pronajímatel mohl zasáhnout do toho, kdo 
v době nepřítomnosti nájemce v bytě bude byt 
užívat a zda za daných podmínek se pronajímateli 
bude jevit vhodným, aby s podnájmem souhlasil.
Pokud by nájemce dal třetí osobě byt do podnájmu 
a přitom by nerespektoval ust. § 2275, tak by tímto 
postupem porušil hrubě svou povinnost, z čehož lze 
vyvozovat negativní následky pro nájemce, 
zejména postup podle článku 23 Stanov, tj. vylouče-
ní nájemce jako člena z družstva samého. Dlužno 
dodat, že rozhodnutí o vyloučení z družstva 
předchází udělení písemné výstrahy.
Závěrem považuji za vhodné připomenout, že 
podnájem na dobu určitou zaniká uplynutím doby, 
na kterou byl nájemci pronajímatelem udělen 
souhlas, a proto veďte v patrnosti, prosím, že další 
setrvání podnájemce v bytě za absence souhlasu 
zakládá právo pronajímatele na postup podle 
článku 23 Stanov. ■

Snížení	poplatku	za	převod	
družstevní	garáže

 účinností od 1. července 2015 rozhodlo představenstvo SBD S“Mír” Teplice o snížení poplatku za převod družstevních podílů 
s jímž je spojeno právo nájmu družstevní garáže,a to cca. na třetinu 
z původní částky 13.000 Kč + DPH na 4.000 Kč + DPH.

U osob, které jsou příbuzné, je tento poplatek ještě nižší. 
Pro právnické osoby, jejichž členství v družstvu nepovažujeme 
za plně žádané, zůstal poplatek v nezměněné výši.
„Myšlenkou snížení poplatku a realizaci těchto kroků byla schůze 
samosprávy garáží na Angeru, které jsem se zúčastnil a po diskusi 
s družstevníky vyplynulo, že výše poplatku je velice trápí. 
Představenstvo proto přihlédlo a zohlednilo skutečnost, že u garáží 
výraznější změna obsazení není tak zásadní,“ uvedl předseda 
představenstva SBD “Mír”  Teplice Marek Andrášek. ■

                   Text a foto: Karel Schön

                   Karel Schön

      Mgr. Radim F. Drážďanský
 vedoucí organizačního úseku 
                               a prokurista

Říjen 2015
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AKCE

ASPIROVAT

AUTOBUS

DĚJINY

DELEGÁT

DISKUZE

DOLARY

DRESY

DRUH

DŮSLEDEK

EPIZODA

EVENTUALITA

FAKTOR

FORMA

FORMULÁŘ

FOTIT

HISTORIE

HLTÁ

HŘEŠIT

JUDIKÁT

KAJAK

KONCEPT

KREV

KŘEST

KUPÉ

LOVEC

LYSINA

MOCI

MRHÁ

NÁMĚT

NESRKÁ

OBMĚNA

OPAK

PARANOIA

PÁTER

POPIS

POSKYTOVAT

PŘÍČINA

PŘÍNOS

RECEPT

RELEVANTNÍ

ŘADA

SOUHRN

SUBVENCE

SULC

TRAVERZ

VÁNEK

VYJÁDŘIT

VÝZNAMNÝ

VZOR

ZÁJEM

ZAPNE

ZÁSTUPCE

ZLATO

ŽIHADLO

Osmisměrka

/ J R L O V E C P U T S Á Z S H Z P

B U E T P E C N O K R O T K A F R A

M D L R T A V O T Y K S O P Á T E R

Ě I E O E V E N T U A L I T A M V A

N K V E R K K O T A V O R I P S A N

A Á A Á Y R A L O D V R O Z V V R O

H T N S N Á P D M Ž Ý E D Ě E Y T I

Ř Y T E U E O A E H Z C N N C J E A

E N N I P L K H J U N E S R K Á C Í

Š I Í R D I C I Á R A P D H A D N K

I J L O S I Z Ž Z D M T E U F Ř E E

T Ě Y T D U S O M E N T L O O I V D

L D S S I P B K D R Ý Ě E S R T B E

P R I I C T Ř O U A H M G K M Z U L

O E N H O E O Í T Z G Á Á A U A S S

P S A A M R O F N U E N T J L P Á Ů

I Y A N I Č Í Ř P O A T L A A N É D

S Ř A D A Z L A T O S Ů H K Ř E S T

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu Gagarinova 1558, Teplice, 415 01. Na obálku, prosím, napište 
ZPRAVODAJ SOUTĚŽ. Správné odpovědi můžete také zasílat na email zpravodaj@sbdmir.cz. Vylosovaný 

výherce obdrží permanentku do Aquacentra v Teplicích v hodnotě 1000 Kč. 

Zpravodaj Stavebního bytového družstva ”Mír” Teplice, občasník vydává Stavební bytové družstvo “Mír” Teplice,
IČ 000 35 351, se sídlem Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Ústí nad Labem v oddílu DrXXVI, vložce 297. Příspěvky a náměty přijímáme na  zpravodaj@sbdmir.cz. Editor: Karel Schön

ýhercem soutěžní osmisměrky SBD ”Mír” Teplice se Vstala paní Lucie Denková z Teplic. Celkem se do soutěže 
přihlásilo a svou správnou odpověď zaslalo 178 soutěžících. 
Vyhrát mohl ale pouze jeden. „Jsem nesmírně šťastná, že 
jsem se stala vítězkou. Manžel mi říkal, proč soutěžím, že 
stejně nevyhraji, ale ono se to povedlo a mám velkou radost," 
říká vítězka soutěže Lucie Denková. 
Výherkyně získala VIP vstupenku do Cacao Clubu v Tepli-
cích v celkové hodně 690 Kč. „Myslím si, že je to velice pěkná 
cena, kterou naše vítězka jistě využije. Chtěl bych ji pogratu-
lovat a zároveň poděkovat všem, kteří své odpovědi zaslali. 
Naše soutěže budou pokračovat, a proto soutěžte 
s naším Zpravodajem a příště se třeba štěstí usměje na Vás," 
dodává předseda představenstva SBD “Mír” Teplice Marek 
Andrášek. ■

Výhra	už	má	svého	majitele

O čem se chcete ve zpravodaji dočíst? Zajímá vás něco konkrétního?  

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS. Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: zpravodaj@sbdmir.cz. 

                   Text a foto: Karel Schön

Říjen 2015


