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Konec topné sezóny 
 Pražská teplárenská a.s. oznámila, že dnem 17. květnem 2017 oficiálně ukončuje topnou sezónu 

2016/2017. 
 

Letní odstávka teplé vody 
 Dále Pražská teplárenská a.s. oznamuje letní odstávku teplé vody na termín: 7. – 10. 8. 2017. 
 

Výměna podlahové krytiny za dlažbu 
 Předpokládáme, že začátkem července 2017 dojde k zahájení prací na odstranění stávající podlahové 

krytiny a položení dlažby včetně schodů. Přesto, že bude použito rychle schnoucí lepidlo, chtěl bych 

poprosit všechny spolubydlící o maximální kázeň ve vyhýbání se čerstvě položené dlažbě. Jediné stoupnutí 

na dlažbu s ještě nezaschlým lepidlem by mohlo způsobit obrovské finanční škody nám všem. Čerstvě 

položené dlaždice budou označeny, je možné, že budou do zaschnutí dlažby mimo provoz i dveře od výtahu 

v patře, kde bude lepidlo zrovna schnout na podlaze u dveří výtahu. Prosím o pochopení, výsledek bude stát 

za to. Dlažba bude v barevných odstínech slonová kost střídavě s hnědou ob patro. Lichá patra budou mít 

dlažbu světlou, sudá tmavou. Dlažba bude položena i na schodech, obvodové zdi budou obloženy soklem a 

hrany dlažby budou zakončeny nerezovými lištami. 
 

 

Kolárna není skladiště! 
  Vážení spolubydlící, po dlouhé době se nám 

v kolárně (kočárkárně) objevil další odložený kus 

nábytku, jakási dětská židle (na snímku vlevo). 

Neumím si vysvětlit myšlenkové pochody člověka, 

který vidí místnost plnou jízdních kol, mezi které 

přinese a zanechá kus nábytku. Nehledě na skutečnost, 

že to odporuje pravidlům pro užívání kočárkárny. 

Družstvo stálo docela nemalé finanční prostředky, než 

se podařilo nepořádek a staré odložené věci z kolárny 

vyklidit. A to dvakrát po sobě! Pokud budeme znovu 

tolerovat odkládání nepotřebných věcí do kolárny, 

stane se z ní opět skladiště nepotřebného nepořádku. 

Žádám „pachatele“, aby si do konce měsíce května 

2017 nábytek z kolárny odnesl. Pokud tak neučiní, bude 

z kolárny po 31. květnu bez náhrady odstraněn. 

 

Ekvitermní regulace 

V současné době firma Koncept Fast jedná za 

naše družstvo s Pražskou teplárenskou a.s. o ekvitermní 

regulaci v našem domě a po ukončení jednání ji do 

našeho domu instaluje. Příští topnou sezónu si už 

budeme ekvitermní řídit a šetřit peníze za teplo. 
 

Průzkum 
 Výsledek průzkumu zájmu o převod bytu do 

osobního vlastnictví najdete na webu družstva. Stručně: 

Pro: 4, Později 4, Proti: 7. 
 

Předseda 

http://1173.euweb.cz/info.htm#Anketa


 


