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Příklad hodný následování? 
Ve Zpravodaji č. 4 ze srpna 2014 jste si mohli 

přečíst Pohádku o jednom družstvu, kde se převá-
děly byty do osobního vlastnictví. Šlo o mostecké 
Stavební bytové družstvo Krušnohor. Nebyl by 
snad ani důvod se k tomu vracet, kdyby „eman-
cipující se“ část našeho družstva v čele s panem 
Miroslavem Němečkem (dříve jsme jim říkali 

„ProMír“) neviděla právě ve Stavebním bytovém 
družstvu Krušnohor vzor pro nás. Pan Miroslav 
Němeček si dokonce s ředitelem tohoto družstva 
jezdí pro rozumy na Svaz českých a moravských 
bytových družstev.

Aktuálně je Stavební bytové družstvo Krušno-
hor zcela bez představenstva a kontrolní komise, 
protože nezákonně ukončilo členství tisícům čle-
nů, mezi nimi mimo jiné i zhruba 40ti delegátům. 
Ze článku uveřejněného na Lidovky.cz s názvem 
Tichý rozprodej Mostu. Družstvo Krušnohor je bez 
vedení, přesto prodává byty cituji jen namátkou: 

„jedno z největších bytových družstev v Česku nyní 
nemá řádné představenstvo. Přesto družstvo pro-
dává byty a vedení Krušnohoru o tom mlčí“.

Mohli jsme se v návrzích některých našich de-

legátů už dříve dočíst, že ve Stavebním bytovém 
družstvu Krušnohor ledacos jde-třeba převody 
bytů do osobního vlastnictví, zřizování e-mai-
lových adres členům orgánů apod.-tak proč ne 
u nás?

Neutuchající demagogie Němečkovců a ros-
toucí množství soudních sporů, kterých je druž-
stvo nuceně účastno, má asi podobný cíl. Dokonce 
i u nás soud (sice jen nepravomocně) rozhodl, že 
volba členů představenstva a kontrolní komise 
je neplatná. Podobnost čistě náhodná? Aktuálně 
vedeme spory o neplatnost rozhodnutí shromáž-
dění delegátů, vydání dokladů, náhradu škody, 
a dokonce se Němečkovci předběžným opatřením 
domohli zákazu, abych jako předseda družstva ří-
dil schůze představenstva a shromáždění delegátů. 
Argumenty pro to jsou nejen osobní povahy, které 
vůbec nesouvisí s družstvem, ale i důvody naopak 
navýsost družstevní. Třeba to, že nechci vydat opis 
seznamu všech tisíců členů našeho družstva, ve 
kterém je uvedeno jejich jméno a bydliště, adre-
sa pro doručování, den a způsob vzniku a zániku 
členství v družstvu a výše členského vkladu. Já ho 

tedy rozhodně vydat nechci a nevydám, protože 

by druhý den visel někde na internetu, ale samo-

zřejmě by ho tam umístil anonym bez jakékoliv 

odpovědnosti. Dále jen namátkou jsem měl zcela 

nepřípustně stanovit limit 3 minut pro vystoupení 

jednoho delegáta k jednomu bodu shromáždění 

delegátů, přestože přítomných delegátů bylo 131, 

tedy k jednomu bodu programu jsem teoreticky 

stanovil limit jen 6 a půl hodiny. Nebo jsem nene-

chal poté, co bylo odhlasováno veřejné hlasování, 

hlasovat o tom, zda má být hlasování tajné. Jestli 

Vám připadají uvedené argumenty směšné, ne-

nechte se mýlit, 70 delegátů se pod ně zcela vážně 

podepsalo. Až jim soud uvedený návrh hodí na 

hlavu, pochlubím se za ně já, jim se asi moc chtít 

nebude…

Nemám rád zbytečné vášně, ale míra hloupos-

ti a ztráta paměti některých lidí, ve mně bohužel 

vášně, o které se s Vámi musím podělit, budí.

Marek Andrášek

předseda představenstva

Dne 18. 9. 2019 bylo na www.youtube.com 
zveřejněno video označené Hospodaření SBD Mír 
a co je s ním špatně!, ve kterém se uvádí nepravdi-
vé informace, které hrubým způsobem poškozují 

družstvo a jeho vedení. Ve videu padají zmínky 
o špatném hospodaření, o působení ztrát družstvu 
apod.

Jen namátkou v čase 3:16 můžete nalézt graf 

s výsledky hospodaření družstva v letech 2013-
2018. Pro srovnání Vám výše nabízím graf výsledků 
hospodaření, ve kterém naleznete i údaje, které se 
takříkajíc nehodily do krámu.
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Na novinku si družstevníci zvykají a jsou spokojeni 

Vyvolávací systém je novinkou ve správní budo-
vě družstva. Zkuste popsat družstevníkům, kte-
ří se poprvé chystají ho využít, jak mají správně 
postupovat?

Je to velice jednoduché. Mnoho lidí již vyvolávací 
systém zná například z pošt či úřadů. Nejdůležitější 
je vědět, s čím na družstvo přicházím a správně zvo-
lit příslušnou službu. Po vstupu do správní budovy 
družstva na vás čeká před schody panel (totem), 
na kterém zvolíte požadovanou službu a vytiskne 
se vám lístek s číslem. Služby jsou rozděleny do  
3 základních celků. Ekonomický úsek - ohledně 
financí, technický úsek – ohledně bytu či objektu  
a organizační úsek – ohledně členských záležitos-
tí. U každé služby na panelu je podrobnější popis 
úseku. Pokud si i tak nejste jisti, je zde možnost “Ne-
našli jste, co potřebujete?“, která vás nasměruje na 
podatelnu, kde vám rádi poradí a přepošlou vás do 

správné kanceláře.

Po zvolení příslušné služby si družstevník počká 
na vyzvání ke vstupu do příslušné kanceláře 
prostřednictvím umístěné obrazovky?

Ano, s číslem vystoupá pár schodů do čekárny  
a počká, až kancelář obsluhující jím zvolenou služ-
bu jej zavolá.

Během čekání mohou družstevníci využít čas 
sledováním obrazovky, kde mimo jiné funguje 
i informační systém družstva. Co vše se tam lidé 
dozví? 

Na obrazovce se mohou dozvědět informace o mo-
mentálních haváriích, odstávkách, či akcích, které 
SBD ”Mír“ Teplice připravuje.

Vyvolávací systém už nějakou dobu funguje, 
jaké zatím zaznamenáváte ohlasy družstevní-
ků? Přicházejí i s nápady na vylepšení, nebo je 

tento systém dostačující?

Nezaznamenávám žádné negativní ohlasy od druž-

stevníků. Samozřejmě jako každý systém na začát-

ku trpí „dětskými nemocemi“, ale daří se je odstranit 

a systém od nastartování ostrého provozu před 

dvěma měsíci funguje velmi dobře. Všem družstev-

níkům bych jen doporučil, aby si nezapomněli brýle 

na čtení, a vždy dbali na to, aby si vytiskli na panelu 

lístek s číslem.

Plánují se podobné technologické novinky i do 

budoucna?

Podobně výrazné technologické novinky se zatím 

neplánují. Ovšem je naším záměrem družstevní-

kům kontakt s družstvem co nejvíce zpříjemnit  

a zjednodušit, a zvažujeme tak další vylepšení již 

existujícího vyvolávacího sytému.

Letošní velkou novinkou ve správní budově družstva je nový vyvolávací a informační systém. Ten zjednoduší komunikaci mezi 
družstvem a družstevníky a zrekonstruované prostory zpříjemní čekání před úkonem, který potřebují družstevníci učinit v budově. 
Více informací poskytl v rozhovoru Michal Šmutzer, referent organizačního úseku družstva. 
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Podnájem družstevního bytu či nebytového prostoru
Ačkoliv je Stavební bytové družstvo ”Mír“ Teplice (dále jen „družstvo“) založeno primárně za účelem zajišťování bytových potřeb 
svých členů, na rozdíl od některých jiných bytových družstev umožňuje svým členům přenechání družstevních bytů či nebytových 
prostorů do podnájmu třetím osobám. Družstevní byty i nebytové prostory lze přenechat jinému do podnájmu za stejných pod-
mínek, pro zjednodušení se však zaměřme toliko na podnájem bytu.

Podnájmem se rozumí tzv. pronájem nájem-
ního práva, tj. úplatné zřízení užívacího práva  
k bytu třetí osobě (podnájemci) nájemcem (v na-
šem případě členem družstva, s jehož družstevním 
podílem je spojeno právo nájmu družstevního 
bytu). Příslušnou úpravu podmínek přenechání 
bytu do podnájmu lze nalézt v ustanovení § 2274  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoní-
ku, v Čl. 43 Stanov družstva a ve vnitrodružstevním 
předpisu upravujícím konkrétní podmínky podná-
jmu družstevního bytu. Každý člen družstva, který 
má o zřízení podnájmu zájem, by se s podmínkami 
jeho zřízení měl dopředu seznámit a to ideálně 
přímým dotazem na oddělení členské evidence 
družstva.

K platnému vzniku podnájemního vztahu musí 
člen družstva uzavřít s podnájemcem podnájemní 
smlouvu, která musí mít z povahy věci písemnou 
formu, a zároveň musí požádat družstvo o udělení 
souhlasu s podnájmem. Žádost o udělení souhlasu 
s podnájmem i souhlas samotný musí mít rovněž 
písemnou formu a člen družstva jím musí dispono-
vat vždy, když "jeho" byt namísto něj obývají jiné 
osoby. Zatímco podnájemní smlouvy si členové  
s podnájemci mezi sebou uzavírají sami a družstvo 
je nijak neeviduje, souhlas s podnájmem je třeba 
osobně vyřídit na oddělení členské evidence druž-

stva. Souhlas s podnájmem družstvo uděluje vždy 
na dobu určitou, přičemž nejkratší možná doba, 
na kterou se souhlas s podnájmem uděluje, jsou 
3 měsíce, je-li žadatelem fyzická osoba, a 12 mě-
síců, je-li žadatelem právnická osoba. U právnic-
kých osob je totiž podnájem jediným způsobem, 
jak může kdokoliv takový byt obývat, a udělování 
souhlasů na kratší dobu a jejich opakované prodlu-
žování by agendu podnájmů neúměrně zatěžova-
lo. V tomto směru je třeba znovu připomenout, že 
účelem družstva je primárně zajišťování bytových 
potřeb svých členů. Nezbytnou podmínkou udě-
lení souhlasu s podnájmem je rovněž zaplacení 
poplatku, který v souladu se Stanovami družstva 
činí 605 Kč za každý měsíc, po který podnájem trvá.

Praxe je taková, že k sepsání žádosti o udělení 
souhlasu s podnájmem se žadatel i s podnájemcem 
dostaví na oddělení členské evidence družstva  
s platnými doklady totožnosti a k vyhotovené žá-
dosti připojí své podpisy. Po zaplacení příslušného 
poplatku v hotovosti na pokladně družstva je sou-
hlas s podnájmem udělen. Žadatel může následně 
před uplynutím sjednané doby, na kterou mu byl 
souhlas udělen, tuto dobu prodloužit, a to buď 
osobně obdobným způsobem v budově družstva, 
nebo bezhotovostní platbou poplatku na další ob-
dobí zaslanou na bankovní účet družstva. Stejně 

tak má žadatel povinnost družstvo vyrozumět, po-
kud podnájem z jakéhokoliv důvodu skončí. Pod-
nájem vždy skončí nejpozději v den, kdy žadatel 
pozbude nájemní právo k danému bytu.

Odpovědnost za dodržování uvedených 
pravidel nese vždy člen družstva - nájemce 
bytu. Přenechávání bytů do užívání jakýmkoliv 
neoprávněným (nenahlášeným) osobám, ať už  
z komerčních či nekomerčních důvodů, je vždy 
posuzováno jako nepovolený podnájem, kte-
rý je dle zákona i Stanov družstva hrubým po-
rušením povinnosti člena družstva vyplývající  
z nájmu, a v konečném důsledku může vést až 
k vyloučení takového člena z družstva, jak se 
v minulosti již v řadě případů stalo. Družstvo 
prostřednictvím svých pověřených pracovníků 
situaci kolem podnájmů soustavně monitoruje  
a zintenzivňuje osobní kontroly bytů. Této činnosti 
napomáhají i delegáti objektů, přičemž v současné 
době jsou zvažovány další způsoby, jak přínos de-
legátů v tomto směru ještě zefektivnit. Každý rok 
družstvo odhalí a postihne desítky nepovolených 
podnájmů a často teprve poté si dotčení členové 
uvědomí, že je pro ně hrozící postih nepoměr-
ně více nevýhodný, než kdyby podnájem řádně 
nahlásili. Proto vyzývám všechny členy, kteří ne-
zvládli včas požádat družstvo o udělení souhlasu  
s podnájmem, aby tak ve vlastním zájmu nepro-
dleně učinili.

Závěrem je třeba uvést, že i v případě řád-
ně povoleného podnájmu nese nadále člen 
družstva - nájemce bytu odpovědnost za pl-
nění svých členských povinností. Odpovídá 
za hrazení všech plateb spojených s užíváním 
bytu, odpovídá, že podnájemce bude dodržo-
vat domovní řád a že nebude v bytě chovat žád-
ná zvířata (souhlas družstva s podnájmem je 
tím výslovně podmíněn). Každému členu se tak 
vyplatí si osobu podnájemce před sjednáním 
podnájmu prověřit, zda s ním v minulosti nebyly  
už jinde problémy. Za tímto účelem může člen 
požádat o součinnost i družstvo. A naopak, po-
kud člen družstva získá se svým podnájemcem 
špatnou zkušenost, družstvo ocení, pokud o této 
skutečnosti bude vyrozuměno. Je to výhodné pro 
obě strany.
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Stavební bytové družstvo vzniklo usnesením 
ustavující členské schůze ze dne 22. října 1970. 
Stavební bytové družstvo “Mír“ Teplice prošlo po-
měrně intenzivním vývojem. Jeho kořeny sahají do 
doby budování reálného socialismu, kdy družstev-
ní bytová výstavba byla preferovaným (a možná 
jediným) způsobem, jak si zajistit byt pro uspoko-
jení bytové potřeby. Tuto dobu, kdy družstvo rostlo 
společně s domy, které byly postaveny, lze označit 
za „budovatelskou“. Dalším významným momen-
tem v životě družstva samozřejmě byla změna 
společenského zřízení v roce 1989, která sebou při-
nesla dobu „novou“ a s ní spojenou potřebu zejmé-
na mnoha organizačních změn. Se změnou doby 
došlo v Teplicích i k poměrně ojedinělé privatizaci 
městského bytového fondu, sice vkladem bytů 

městem právě do družstva, s tím že obyvatelé bytů 
se stali jeho členy. „V této době došlo například také 
ke zrušení tzv. střediska údržby, organizační složky 
družstva, která zajišťovala realizaci údržby, oprav 
a investic, přičemž nadále tyto služby zajišťovalo 
družstvo externě. Následovalo období „velkých 
oprav“, kdy byly za nemalé finanční pomoci státu  
ve formě dotací odstraňovány vady panelové vý-
stavby, domy byly komplexně rekonstruovány, za-
teplovány, docházelo k výměně plastových oken 
apod. Tyto úkoly kladly na správu družstva i druž-
stevníky nemalé požadavky. Nicméně s ohledem 
na stávající stav bytového fondu družstva, se uká-
zalo, že šlo o úkoly nezbytné," říká předseda před-
stavenstva SBD "Mír" Teplice Marek Andrášek. 

Současnost je charakteristická zejména tím, že 

domy družstva jsou ve velmi dobrém technickém 

stavu a odpovídají požadavkům na moderní byd-

lení. Již nejsou masově prováděny velké stavební 
akce a snahy o zlepšení bydlení se projevují spíše 

v opravách společných prostor domů, jejich okolí 

nebo např. zasklívání lodžií či výměně vstupních 

dveří do bytů, což jsou akce, u nichž se v počátcích 
družstva nikdy neuvažovalo, že by byly předmětem 

kolektivních oprav či investic.

A co nás čeká v budoucnu? Určitě bude po-

kračovat úsilí ke zlepšování komfortu bydlení,  
a to spíše v detailech. Významným prvkem druž-

stevního bydlení je také racionalizace nákladů na 

bydlení, proto bude družstvo usilovat, aby nájem-

né ale i náklady na služby poskytované v souvis-

losti s užíváním družstevního bytu byly přijatelné, 
tedy nebudou-li muset v jednotlivých případech 

z opodstatněných důvodů růst, aby zůstaly stejné 

nebo dokonce klesaly. Stejně tak družstvo nevidí 

jako cestu, kudy se v budoucnu ubírat, hledání pří-
ležitostí k umístění prostředků družstva mimo druž-

stevní sféru např. koupí movitých nebo nemovitých 

věcí nebo podnikáním, které přímo nesouvisejí  

s uspokojováním bytové potřeby družstevníků 
nebo samotným provozem družstva.

 Družstvo se také musí více otevřít názorům 

svých členů a rozhodování o významnějších změ-

nách v jeho směřování má náležet shromáždění 
jeho delegátů jako nejvyššímu orgánu družstva. 

Mezi takové otázky jednou může patřit například to, 

zda opět zahájit výstavbu nových bytových objek-

tů nebo jak čelit atomizaci kolektivního bydlení, při 
níž družstevníci vnímají jako hodné jejich zájmu jen 

otázky týkající se jimi obývané jednotky ne už tak 

společných částí budovy," uvádí Marek Andrášek. 

Družstvo SBD "Mír" Teplice k významnému 
datu připravuje brožuru mapující jeho vývoj a sou-

časný stav s výhledem do budoucna. „V brožuře 

nalezneme zajímavé informace, rozhovory a také 

fotografie z doby výstavby největších sídlišť v Tep-

licích. Podobnou knižní publikaci jsme vydali už  
v roce 2015. Ta se shledala s mimořádným ohlasem, 

proto jsme se rozhodli ještě pomyslnou vysoce na-

stavenou laťku překonat a už nyní se vše pečlivě 

připravuje,“ uvedl Marek Andrášek.
Andrea Kubíková, vedoucí technického úseku
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I www.termocon.cz Tvolejte: 800 111 181

Společnost TERMOCON s.r.o. je stavebně montážní společností s pevnou pozicí na stávajícím trhu. 

Za dobu svého působení na českém trhu do roku 1996 zajistila sanace více než 1000 bytových 

panelových domů. 

CO NABÍZÍME:
• sanace a zateplení obvodových plášťů především panelových budov

• statické zajištění nosných konstrukcí, lodžií, balkónů a obvodových plášťů

• sanace betonových konstrukcí lodžií a balkónů 

• rekonstrukce střešních plášťů

• výměny výplní otvorů 

• úpravy a zateplení vnitřních konstrukcí 

• opravy a rekonstrukce TZB – silnoproudé rozvody ve společných prostorech a v bytech, 

silnoproudné rozvody v bytech, slaboproudé rozvody – domácí telefony, rekonstrukce 

vzduchotechniky, výměna rozvodů teplé a studené vody a kanalizace

• rekonstrukce výtahů

• dozateplení domu

• obnovující nátěry fasád

• úpravy interiérů 

• úpravy vstupů do domů

• zvětšování lodžií a balkónů 

• výstavba nových budov a objektů

• rekonstrukce stávajících staveb

inzerce

Jaké jsou největší výhody družstevního bydlení? 
Na dotazy odpovídá předseda představenstva SBD Mír Teplice Marek Andrášek.

Jaké jsou největší výhody družstevního bydle-
ní?

Nejpodstatnější výhoda spočívá v tom, že velkou 

část problémů a starostí, která souvisí se správou 

a činností bytového fondu, člověk přenáší na profe-

sionály. Ne každý se může na výbornou orientovat 

v účetnictví, v právních a technických souvislostech, 

jaké normy musí bydlení splňovat, jaké povinnosti 

má k orgánům veřejné moci a k soukromým sub-

jektům nebo například vůči dodavatelům. Všechny 

starosti řeší družstvo jako celek a platí přímá úmě-

ra, že čím je družstvo větší, tak tím má efektivnější 
nástroje a možnosti na to, aby svou práci dělalo 
dobře a družstevník mohl spokojeně bydlet. Uvedu 
Vám příklad. Když je zde například malé družstvo 
o třiceti bytech, tak už v rámci příspěvků na sprá-
vu a fond oprav nedokáže vytvořit dostatečnou 
fi nanční rezervu na to, aby mohlo mít vlastního 
právníka, vlastní účetní a stavaře. Zatímco družstvo, 
například v naší velikosti, tu sílu má.

Jaké jsou nevýhody? 

Ta největší nevýhoda souvisí s výhodami. Pokud na 
jedné straně řekneme, že výhoda spočívá v tom, že 
se starosti přenášejí na družstvo, tak to na druhou 
stranu může pro někoho představovat nevýho-
du, protože část rozhodování se přenáší takříkajíc 
z chodby domu do správní budovy družstva. 
A zcela otevřeně říkám, že někteří z družstevníků 
to mohou cítit jako újmu, protože o svém bydlení 
a o svém domě nerozhodují přímo. Musíme však 
připomenout, že v případě, že by nebyli družstevní-
ky, tak si sami také nic nerozhodnou, protože vždy 
budou minimálně omezeni tím, co si myslí sousedé. 
Někteří družstevníci si myslí, že všechno rozhodo-
vání je na družstvu, ale ono to není tak zcela prav-
divé. Družstvo má a mělo by přihlížet na názory 
družstevníků. Naopak by měli být spíše vyjímečné 
případy, kdy tomu tak z nějakého důvodu není.

Společné bydlení sebou přináší i někdy složité 
sousedské vztahy. Může družstvo ovlivnit to, 
kdo se do domu stěhuje?

Určitě z části může, zejména co se týká podná-
jmů družstevních bytů. Pokud je s podnájemcem 
v domě problém, tak družstvo nedá souhlas k pod-
nájmu a tím automaticky končí obyvateli právo byt 

užívat. Pokud se to týká bytu v osobním vlastnictví, 
tak tam si jeho majitel může nastěhovat kohoko-
liv. Pokud by podnájemník až nějakým extrémním 
způsobem narušoval soužití v domě, lidé z domu 
by se mohli obrátit s žalobou na soud a čekat dva až 
čtyři roky na to, až by soud rozhodl, jestli se ten člo-
věk má, či nemá vystěhovat. A právě toto je jedna 
velká výhoda družstevního bydlení. Jsme totiž lépe 
schopni ovlivnit strukturu obyvatel domů.

Lidé, kteří žijí v domech ve správě velkých druž-
stev, mají ve většině případů další jednu velkou 
výhodu, a to jsou opravené, zateplené domy, 
čistotu a pořádek. 

To souvisí s již zmíněným, sice že správu přenášíte 
na profesionála. Profesionál vždy plánuje dlou-
hodobě, snaží se nastavit fond oprav ve vztahu 
k tomu, co je v plánu. Zatímco úhel pohledu jed-
noho konkrétního nájemníka, abych teď platil co 
nejméně, a když bude potřeba nějaká oprava, tak 
peníze někde seženu, je lidsky pochopitelný, ale 
z hlediska péče řádného hospodáře je nepřijatelný. 
Když je pak nutná oprava, tak peníze samozřejmě 
nikdo nemá, proto je potřeba ten fond tvořit dlou-
hodobě, klidně s výhledem deseti až patnácti let. 
Člověk musí myslet na to, že se jednou bude opra-
vovat střecha a to, že udělám novou střechu nezna-
mená, že už ji nikdy nebudu opravovat. V tomto je 
družstvo opravdu "přísnější" a snaží se být připrave-
no na to, že opravy budeme v budoucnu provádět. 
Někdo potom může říct, že platíme zbytečně do 
fondu oprav velký příspěvek, ale když se družstev-
níci podívají na celkové nájemné, jako platbu za uží-
vání bytu, tak myslím, že si nemusí stýskat, tím spíše, 
když se podívají, v jakém stavu je jejich bytový fond.
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415 03  Teplice - Řetenice
tel./fax: 417 532 599
info@ronica.cz

www.ronica.cz
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Plánujete rekonstrukci bytu? Pak byste neměli zapomenout...
Chystáte se rekonstruovat byt? Nezapomeňte na několik nezbytných kroků, které před zahájením prací musíte udělat. Nejde 
o žádné formality – pokud si nechcete pohněvat úřady ani sousedy, držte se následujících pravidel.

1. V případě, že se družstevník rozhodne pro 
rekonstrukci bytu, jaký musí být jeho krok smě-
rem ke družstvu? 

Stavební úpravy v bytových jednotkách jsou po-
volovány dle článku 36 Stanov družstva. Na webo-
vých stránkách družstva v kategorii Dokumenty 
je vložen dokument s názvem „Stavební úpravy 
v bytových jednotkách“, kde je podrobně rozepsá-
no vše, co je potřeba, dle rozsahu plánovaných 
oprav. Povolení jsou vystavena v souladu s výše 
uvedeným čl. 36 Stanov a zákona č. 350/2012 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 
zákon), platným od 1. 3. 2013.Vždy je potřeba po-
dat řádně vyplněnou žádost, která musí být opat-
řena vlastnoručním podpisem.Vydání povolení 
ke st. úpravám se liší na úpravy s poplatkem 
a bez poplatku, dle lokality (Teplice, Krupka) a v ná-
vaznosti na rozsah stavebních úprav na potřebné 
doklady, tj. projektovou dokumentaci před zahá-
jením prací a požadovanými doklady po ukončení 
st. úpravy.PD k některým úpravám lze objednat na 
družstvu. O této možnosti v návaznosti na rozsah 
a druh úpravy vždy informuje bytový technik.

2. V momentě, kdy má družstevník souhlas 
a povolení od družstva, co by mělo následovat? 
Musí mít například k rekonstrukci projektovou 
dokumentaci? Pokud ano, kdo mu ji zpracuje? 

Vše je uvedeno v předchozím odstavci. Před zahá-
jením prací, musí být splněny všechny podmínky, 
které jsou uvedeny v povolení, tzn., pokud je PD 
potřeba, musí ji mít vyhotovenou a odsouhlasenou 
bytovým technikem. 

3. V jakých případech musí družstevník mít pro-
jektovou dokumentaci a kdy ne? 

Vše je uvedeno na webových stránkách družstva. 
Vše je dáno rozsahem prací. 

4. Když vše už je papírově v pořádku, musí druž-
stevník během stavby dokládat, že dělá to co 
má? 

Nemusí.

5. Jsou prováděny kontroly? 

Pokud nejsou stížnosti na nedodržení podmínek 
uvedených v povolení (např. pořádek ve společ-
ných prostorách, nedodržení povolené doby k pro-
vádění prací), tak se kontroly neprovádí.

6. Po dokončení rekonstrukce musí družstevník 
zaslat dokumentaci, včetně fotografi í, co vše 
bylo provedeno?

Vždy po dokončení st. úpravy musí uživatel b.j. 
požádat o závěrečnou kontrolu. Při této kontrole 
je sepsán zápis, ke kterému stavebník doloží po-
žadované doklady, které jsou uvedeny v povolení. 
Závěrečnou prohlídku provede příslušná bytová 
technička.
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NÁPOVĚDA:
VOXEL, 
STATUE

ODDÍL 
KOSMICKÉ 

LODI

1. DÍL 
TAJENKY

VELKÝ PYTEL STATAMPÉR
MPZ LETA-

DEL ETIOPIE
3. DÍL 

TAJENKY
DRUH 

PAPOUŠKA
ZNAČKA 
SODÍKU

TLAK KRVE 
ZKR.

PÁN
ČETAŘ 

MODEL

OBTOČIT

ASIJSKÝ STÁT

VYDATI 
PENÍZE

´

PODĚKOVÁNÍ
3. DÍL 

TAJENKY
UMĚLECKÉ 
DRUŽSTVO

DRUH 
CHLEBA

CO NEJDŘÍVE 
MOŽNO  

(ANGL. ZKR.)

DOVEDNOST

CHEM. ZN. 
PLUTONIA

ČÁST ATLASU

TOHLE

VÝCHOD 
(ANGL. ZKR.)

DĚTSKÝ 
POZDRAV

OKRAJ

ŠPRÝM

ČESKÁ 
KAPELA

INFORMAČNÍ 
SYSTÉM 

ZKR.

ASI

PRKENNÉ 
STROPY

FRANC. 
NEURČITÝ 

ČLEN

ENERGETIC-
KÁ SPOLEČ-

NOST

PŘISÁVAJÍ-
CÍ SE

 

VÝLET

PLUS

ZNAČKA 
EURA

SOCHA 
ANGLICKY

ODHADOVAT

5. DÍL 
TAJENKY

SONDA

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

ZN. POLO-
MĚRU

MEZINÁ-
RODNÍ 

POJIŠŤOVNA

TAHLE

JMÉNO 
HEREČKY 

JANŽUROVÉ

INICIÁLY 
TENORISTY 

PAVARO-
TTIHO

SPOJKA 

OUHA

ANGL. 
ZÁPOR

NÁZEV 
PÍSMENE

INFORMAČ-
NÍJ TECHNO-
LOGIE ZKR.

FILMOVÝ 
MIMOZEM-

ŠŤAN
SAMOHLÁS-

KA

MOULA

MPZ ŠPANĚL-
SKA

MPZ LUCEM-
BURSKA

CHEM. ZN. 
DUSÍKU

ZN. POLO-
MĚRU

JMÉNO 
HERCE 

NEWMANA
VLÁKNO TEP SPOJKA

Vyluštěte tajenku křížovky, zašlete 
na uvedený e-mail nebo adresu  
a vyhrajte večeři pro dva do re-
staurace Lagarto J&J. 

Vyluštěnou tajenku zasílejte na 
adresu Gagarinova 1558, Teplice, 
415 01. Na obálku, prosím, napište 
ZPRAVODAJ SOUTĚŽ. Správné od-
povědi můžete také zasílat na email 
zpravodaj@sbdmir.cz do konce října 
2019.  Nezapomeňte, prosím, uvést 
vaše telefonní číslo, na kterém vás 
budeme v případě výhry kontakto-
vat. 

Příběh Lagarta se začal psát v roce 2009. Tehdy 
se jeho zakladatel Jan Hawelka rozhodl, že vytvoří 
na severu Čech místo, které nabídne kvalitní kávu, 
unikátní dezerty a vysokou úroveň zákaznického 
servisu. Jan Hawelka měl původně v plánu servíro-
vat italskou kávu značky Lavazza. Stačilo ale jedno 
setkání s majitelem La Bohéme Café Charlesem 
Fleerem, aby upravil koncept a do nabídky zařadil 
právě jejich výběrovou kávu. O rok později otevřel 
první kavárnu v Chomutově. Ani náročné začátky, 
práce dlouho do noci a neustálé učení se novým 
věcem ho neodradily od toho, aby rozšířil Lagarto 
dál a o rok později otevřel kavárnu i v obchodním 
domě v Mostě. Během následujících let se otevře-
ly dveře kaváren v Teplicích, Kadani a ještě jednou  
v Chomutově. Zásadní milník přišel v roce 2012, 
když přišlo rozhodnutí, že se ukážou světu i kvalitní 

dezerty z vlastní výrobny. Tím se k značce Lagarto, 
v té době už dokonale provoněné kvalitní kávou, 
přidala i poctivá cukrařina. K dalšímu velkému kro-
ku vpřed došlo v roce 2015, kdy se ke klasickému 
kavárenskému konceptu přidalo i bistro s vlastní 
kuchyní a obědovým menu.

 Lagarto Café není ledajaký kavárenský kon-
cept. Podniky zrcadlí vysokou kvalitu, neustálou 
inovaci a hlavně #chutzitnaplno. Pokud žijete jen 
z opravdových zážitků, Lagarto se těší na setkání! 
Kde Lagarto J&J v Nákupním centru Fontána najde-
te? Ve třetím patře s velkou terasou. 300 m2 nabízí 
unikátní výhled na město Teplice a hlavně gastro-
nomii, která baví hosty z širokého okolí. Jedná se  
o celodenní řízený restaurační provoz. Vše dle ča-
sového plánu. Návštěva restaurace J&J v jakouko-
liv dobu je opravdovým zážitkem. Součástí je také 

sisha lounge. Kuchyni ovládá šéfkuchař Jacob Ra-
cek, který do této chvíle působil v mosteckém Deli 
by Lagarto.

Unikátní koncept, kde je denní provoz roz-
dělen na různé sekce a hosté je musí akceptovat. 
Provoz rozděluje restauraci dle timeline na několik 
funkčních provozoven. V praxi to vypadá tak, že se 
jedná  o timeline food s klouzavým funkčním pro-
vozem. Tedy každý časový úsek plní jinou roli. Navíc 
servis je více než zajímavý. Maximum pokrmů je 
připravováno přímo u stolu hostů. Každý se tedy 
může těšit od 8:00-10:00 na snídani, 10:00-11:00 
kavárnu, 11:00–14:00 oběd, 14:00–17:30 cukrárnu, 
17:30-19:00 aperitiv bar a od 19:00-22:00 na večeři. 

Velké oblibě se v Nákupním centru Fontána 
těší sisha lounge, která vyrostla na terase. „Neměj-
me představu o sisha lounge, že to bude vypadat 
jako někde v Tunisu na pláži. To rozhodně ne. Spo-
jili jsme se s nejlepší českou firmou Sisha Originals, 
kteří vyrábějí české vodní dýmky. Nedávno o nich 
dokonce vyšel článek v prestižním časopisu Forbes. 
Náš lounge s výhledem na náměstí Svobody před-
stavuje moderní dýmku i pro lidi, kteří ji nikdy nevy-
zkoušeli. Sisha lounge není čajovna s vodní dýmkou, 
ale útulný venkovní bar,“ říká Jan Hawelka. 

Severočeský kavárenský řetězec Lagarto už 
zná celá Česká republika. Rok 2019 je pro majitele 
Jana Hawelku zlomový a věří, že zákazníci se cestu 
do třetího patra najdou. „Lagarto J&J v Nákupním 
centru Fontána Teplice je dostupné všem lidem. 
Rozhodně si zde nechceme hrát na restauraci  
s Michelinskou hvězdou. Co je nejdůležitější a na co 
bych rád všechny pozval je to, že máme dobré jídlo, 
které si doma rozhodně neuděláte,“ říká závěrem 
Jan Hawelka. 

Nechejte se unést unikátním konceptem Lagarto J&J

by

Zpravodaj Stavebního bytového družstva “Mír” Teplice, zapsán do evidence periodického tisku s evidenčním číslem MK ČR E 22420; občasník, vydává Staveb-
ní bytové družstvo “Mír” Teplice, se sídlem Gagarinova 1558, 415 00 Teplice, IČ 00035351, 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. Tisk: Tiskárna Slon, Bartoš.
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KAVEO
ZAVÁDĚCÍ
CENY!!!

  Výhody zasklívání lodžií a balkónů

   Zvýšení teploty vedlejších místností

*
  Snížení spotřeby energie
*
 * Snížená hlučnost z okolí

 *  Zvýšení zabezpečení bytu

* Ochrana před prachem

* Celoroční využití

Vzorková prodejna

Alejní 2783, Teplice

Tel.: 725 751 234

www.lumon.cz

NOVINKA NA TRHU
V ČESKÉ REPUBLICE

SKANDINÁVSKÝ  DESIGN  A  KVALITA

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ A LODŽÍÍ

s.
r.
o.

Naše firma disponuje technickým         
a materiálovým zázemím a profe-
sionálním přístupem. S vývojem  trhu 
a potřebami zákazníků jsme pro vás 
připravili nabídku na zasklívání 
balkónů a lodžií, kterou si vám tímto 
dovolujeme představit (realizace již     
i v Teplicích - Nová Ves,  Javorová ul.).

Nabízíme bezrámový posuvný sys-
tém z hliníkových profilů. Segmenty 
lze posouvat jednoduše a lehce za sebe. 
Předností systému je snadná manipu-
lace a obsluha a bezúdržbový 
provoz.

V případě zájmu nás navštivte             
v Alejní ulici 2783, volejte na tel.     
725 751 234 nebo pište na e-mail: 
kaveo@kaveo.cz.

ZDARMA - Poradenství,
zaměření a cenová kalkulace

inzerce


