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Věc : Žódost o spoluf inoncovóní vstupních dveří

Ve smyslu předběžných osobních jednóní v zostoupení SpoleČenství vlostníkŮ

domu nóměstí svobody L963/4-5 Přerov o podle rozhodnutí Výboru tohoto SVJD,

žódámeo spolufinqncovóní dvou vstupních dveří do tohoto objektu z dŮvodŮ

jednok reólného společného vlostnicŤví město q SVJD o příČ in, jeŽjsou Podrobně

iopsóny o byly předmětern usnesení zmíněného Výboru SVJD, které Přiklódóme
ktéŤo noší žódosti.

Doufóme v klodné vyřízení noší žódosti o pochopení příČin tohoto noŠeho

spo|ečného kroku.

5 pozdrovem

Za Výbor Společ ensŤví vlostníkŮ

orch.Stonislav Žolud -předsedo Výboru

Přílohq :

Usnesení Výboru SVJD ze dne t3.4.20t5

Přerov ?0.4.2Ot5



L)snesení Výboru sVJD nóměstí svobody t963/4-5 Přerov z jednóní dne t3.4,2o15

Výbor 5VJD no svém dnešním jednóní vzol no vědomí obsoh zóznomu z dnďního jednóní

dÁe B.a.2015 předsedy Výboru SVJD rn9.orch.5.Žoludo o ved.odboru spróvy mojeŤku a

kom.služeb měsŤa přerovo ponem VojŤ<íškem o paní Ing.PospíŠilíkovou a znovu oPokovoně

shledóvó, 2e dřívějšínóvrh tohoto odboru no fínoncovóní pořízení vstuPních dveří

bytového domu toňoŤo sVJD z prosŤředkŮ převedených při odkupu no tzv_,.zonedbonou

úáržbu ,,není přijoŤelný o Výbor zosŤóvó nózor,ženadměrné opotřebení dveří, je

zpúsobenémimořódnym provozem ve vstupu objektu č.4. v důsledku toho, 2e je v přízemí

tohoŤo vchodu p.ouo.ouón o zařízení Alfo_hondi cap,které je nójemcem město a proŤože

uvedenévsŤupní dveřenebyly o nejsou koncipovóny odpovídojícím způsobem, joký

předepisuj í technické no.^y, je nutné tyŤo dveře vyměnit za nové v odpovídojícím

provedenílcož podle nošeho náro.u by mělo uhrodit město, joko mojitel téŤo jednoŤky,

kterou k tomuto účelu pronojímó.

Proto2ecelý objekt srnýrrprŮčelím je koncipován joko symetrický, bude nutné

součosně toké vymánit totožné vstupní dveřeve vsŤuPu ČÍslo 5, kterévŠok uhrodí sVJD

ze svychprosŤředků i xayz jejich opotřebení zdaleka nevykozuje tokové zóvady

moŤeriólov é, ani normově -tácÁnické. V nostóvojícím období hodló sVJ provésŤ no

objektu novou fosódu o počító s tím, že se Ťok stone již s nornými vstupnímí dveřmi

v obou vstupech do objekŤu.

Poznómko:
podle našeho nózorupři rekoloudqci uvedeného prosŤoru v objektu nóměstí svobody

t963/4 z původní p.ád"lny, sušórny o Klubu důchodců no koncelóř Středisko pro

poradenství zdrovotně posŤižených a jejich klubovnu nebyly zohledněny všechny

nóležitostí , kterémusí tokorný prostor sllňovot, mezi nimiž zelména náleží odpovídojící

t echni cké ř ďení vstupních dv eří pod le přís lušných techn ických norem,

Součosně se Výbor usnóší, ietento texŤ dnďního usnesení se stone souČÓstí ŽÓdosti no

odbor spróvy mojetku a kom.služeb město přerovo o úhrodu.prostřed|ů. napořízení

jednoho kusu norných vsŤupních dveří v objektu, jok je uvóděno vyše,Zádost bude

lqslóno v nejkrotší době do termínu květnového ShromóŽdění vlostníkŮ jednotek domu,

Přerov dne t3.4.2Ot5


