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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 03/2016 

Datum: 2. 2. 2016 
Přítomni: Pavel Šimon, Alena Míková, Miroslava Klecanová 

Omluveni:   
Program: 

1. Odpověď ing. Železné k neuklizeným chodníkům (viz zápis 2, bod 3) 

2. Další zjišťování ohledně neuklizených chodníků 
3. Dopis MÚ P8 – oddělení správy městské zeleně – neuklizené chodníky 

4. Prominutí penále za opožděné platby nájmu v roce 2015 
5. Deratizace v technickém podlaží 

6. Převody a nové nájemní smlouvy xxxxx a xxxxx 
7. K revizní zprávě o elektroinstalaci v bytě p. xxxxx 

8. Opravy 

1. Odpověď ing. Železné z MÚ P8: „Na sídlišti Invalidovna nevlastníme téměř žádné cesty. Vlastníkem cest je z velké 
části magistrát. Z nařízení radní Ing. Kroutil, máme v letošním roce spravovat jen cesty ve vlastnictví MČP8, přesto 
jsme však v některých případech udělali výjimku a protahujeme i některé magistrátní cesty na vlastní náklady, to 
však neznamená, že bereme za vlastníka pozemku odpovědnost za stav chodníků.“ 

2. Vzhledem k této informaci proto představenstvo zjišťovalo, kdo nese za neuklizené chodníky zodpovědnost. Stejně 

tak učinily i dcery pí xxxxx, kterým představenstvo děkuje za zjištěné informace. Dne 21. 1. 2016: MÚ P8 – Odbor 
životního prostředí – pí Železná, která sdělila, že zimní údržbu chodníků v ulici Molákova a dalších na Invalidovně 

zajišťuje Technická správa komunikací a doporučila obrátit se na pí Grünerovou z Magistrátu hl. m. Prahy. Dne 22. 
1. 2016: M. hl. m. Praha, Evidence správy a využití majetku, pí Grünerová, tel. 236002736 sdělila, že zimní údržbu 

komunikací zajišťuje TSK na základě Nařízení Hl.m.P. č.17/2011, které určuje chodníky, které nebudou udržovány. 

Podklady pro toto nařízení zpracovala TSK, tedy firma, která má zajišťovat úklid. Pí Grünerová odkázala na TSK. 
25. 1. 2016: TSK, Odbor rozvoje a organizace dopravy, Ing. Tumpach, vedoucí Oblastní správy sever, tel. 

257015610, který sdělil, že TSK skutečně připravila  Nařízení Hl. m. Prahy č.17/2011 s tím, že k tomuto nařízení se 
vyjadřoval i odbor dopravy MÚ P8. Toto nařízení ve spolupráci s odborem dopravy místních úřadů aktualizuje 

každoročně (vždy zpravidla v srpnu) a MÚ P8 má tak možnost udělat změny v úklidu chodníků. TSK požaduje, 
aby,  pokud budou chtít městské části zařadit do údržby nějaký nyní vyřazený úsek, musí najít plnou náhradu 

úseku, který se následně vyjme ze zimní údržby  

v přesně požadované délce. Pozn. předsedy BD MOLBYT – prostě KOCOURKOV. 

3. Představenstvo spolu s dalšími BD a SVJ na Invalidovně podepsalo dopis adresovaný MÚ P8 – oddělení správy 

městské zeleně, ve kterém žádá, aby úřad MČ Praha 8 okamžitě požádal Magistrát hlavního města Prahy o zpětné 
zařazení chodníků na sídlišti Invalidovna a to zejména chodníku spojující domy U Sluncové 612,611, 608-610,602-

604 a 605-607, který je páteřní komunikací pro obyvatele těchto domů a je jedinou přístupovou cestou do ulice 

Molákova a do ulice Za Invalidovnou a v ulici Molákova v celé jeho délce, neboť jde o páteřní chodník (jinou cestou 
se nelze dostat k metru, k tramvajím, k obchodu či ke škole), do plánu zimní údržby chodníků. Případně, aby úřad 

MČ Praha 8 převzal údržbu všech chodníků na sídlišti Invalidovna a zejména v Molákově ulici a spojujícího domy  
U Sluncové do své kompetence. Dopis byl odeslán prostřednictví firmy REMA. 

4. Představenstvo odsouhlasilo prominutí penále za pozdně zaplacené nájemné za rok 2015 těm družstevníkům, kteří 
po upozornění představenstvem dlužné nájemné okamžitě uhradili, což bylo hned následující měsíc po řádném 

termínu. V roce 2015 nikdo z družstevníků nebyl „dlouhodobým neplatičem“. 

5. Vzhledem k tomu, že se z technického podlaží šířil do domu zápach, představenstvo objednalo u pana Holmana 
prohlídku TP, včetně případné deratizace. Pan Holman dne 29. 1. 2016 provedl deratizaci (uložil novou návnadu) 

v celém TP. Faktura za tuto činnost ve výši xxxxx Kč bude uhrazena z fondu oprav.  

6. Dne 2. 2. 2016 se uskutečnily 2 převody družstevního podílu a to u bytu xxxxx převod z pana xxxxx na dceru 

xxxxx a u bytu xxxxx převod z xxxxx na dceru Ing. xxxxx. Novým družstevníkům byla vystavena nová nájemní 

smlouva. 

7. Od 14. 10. 2015 představenstvo žádá opatrovnici xxxxx, aby zajistila úklid v jeho bytě tak, aby byly přístupné 

zásuvky a mohla se zde uskutečnit revize elektroinstalace. Opatrovnice, pí. Bínová, i přes časté urgence 

představenstva do této doby úklid nezajistila. Dne 27. 1. 2016 po další urgenci odpověděla: „…věřím panu 
Schaferovi, což je elektrikář a v bytě pana xxxxx již několikrát byl, že nic vážného nehrozí.“ Představenstvo ji 
požádalo, aby zajistila revizní zprávu o elektroinstalaci. 

8. Opravy hrazené z fondu oprav: Pan Němec (595) vyměnil vadnou vložku u kontejnerového stání 592-596 za 

rezervní. Došlo k rozhození kombinace pro dům 596. Vadnou vložku opraví p. Skalický ml. 

http://hl.m.prahy/
http://hl.m.prahy/
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Jméno Podpis Poznámka 

Miroslava Klecanová   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 
 

Zapsala: Miroslava Klecanová  ……………………………………. 


