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Opravy svislých oken 
V nejbližších dnech budou probíhat opravy 

oken v těch bytech, kde byly hlášeny závady nebo 

potřeba seřízení. Opravovat se bude individuálně to, co 

bylo nahlášeno během poptávky oprav. Upozorňujeme, 

že během seřizování nebo přesklení oken dojde 

k větrání, a to na dobu nezbytně nutnou. Harmonogram 

oprav a hlášené závady budou zveřejněny na webu. Při 

potřebě změny termínu se musíte domluvit přímo 

s panem Dařbujánem na tel.:  602767480  

V případě nutnosti přesklení bude stávající 

dvojsklo zaměřeno a montáž proběhne v dalším 

individuálním termínu. 

V hlášení bylo 7 případů, které se týkaly laku 

oken; tyto případy se budou řešit až na jaře (za lepšího 

počasí) a s jinou firmou.  

Podrobnosti nebo aktuální informace na 

www.bdrotavska.cz 

Rekonstrukce kotelen.  
V žádné kotelně už není původní kotel ani 

ohřívač vody. Všechny kotelny jsou osazeny 

kondenzačními kotli a zásobníky na teplou užitkovou 

vodu. Zbývá provést odhlučnění kotelen na domech JF4, 

JF1, R13 a R15. V těchto domech bylo jako částečné 

opatření provedeno softwarové snížení otáček, které 

zmenší vibrace způsobující hluk. Odhlučnění bude 

provedeno na jaře/v létě 2018, až bude teplé počasí. 

V souvislosti s montáží úplně jiné technologie je potřeba 

nové kotelny nastavit a vyladit. Proto každou poruchu, 

výpadek, nebo málo topící topení hlaste panu Korbelovi 

na telefon 603 418 441.  

Co nejdříve dojde k namontování dálkové 

správy kotelen, které umožní ještě rychlejší zásah 

v případě výpadku, odstavení kotelny.  Bohužel v dnešní 

době musí kotelny mít několik ochranných systémů, 

které kotelnu mohou odstavit.  

 

 

 

Během nejnáročnější akce tohoto období 

došlo k chybě v pořadí domů, které postihlo nejvíce 

dům JF8, jehož obyvatelům se touto cestou 

omlouváme za způsobené komplikace.  

Kanalizace splašková a dešťová 
V současné době nám zabírá nemálo času 

zjišťování skutečností z doby výstavby BDR i ostatních 

mladších projektů v sousedství. Pokusíme se zjistit i 

možnosti napojení kanalizace do spádové nebo další 

možnosti s kanalizací stávající.  

UPC – kabelová televize 
V příštích měsících proběhne v areálu BDR a 

v bytových domech zavedení kabelových rozvodů 

(optického vlákna) společností UPC. Představenstvo 

vyjednalo souběžnou možnost položení i pro stávajícího 

poskytovatele internetového připojení firmu KPE, která 

už o položení optického vlákna jednala dříve. Spojením 

obou poskytovatelů dojde k výkopovým a podhrabovým 

pracím pouze jednou. Tato akce zlepší kvalitu 

internetového připojení a dá možnost sledování 

kabelové televize těm, kdo si službu objednají.  Bude-li 

při této akci potřeba uvolnit některé parkovací stání, 

požádáme konkrétní družstevníky operativně 

telefonicky.  

Malování chodeb 
Malování chodeb je v plánu po dokončení 

instalací optických kabelů firmy UPC a po kompletním 

dokončení kotelen. Domy JF4, JF1, R13 a R15 přijdou 

z tohoto důvodu na řadu jako poslední.  

Výměny vodoměrů 
V průběhu měsíce ledna proběhne výměna 

vodoměrů včetně odečtů ve všech bytech. Součinnost 

družstevníků bude klíčová pro hladký průběh akce. Nové 

vodoměry stejně jako poměrové měřiče radiátorů 

budou s dálkovým odečtem, což opět zvýší komfort 

bydlení a také rychlost vyúčtování.   
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Ohleduplnost 
Další problematikou, kterou PRE řeší, je 

znečištění chodeb a garáží od psů. Proto žádáme 

všechny majitele domácích mazlíčků, aby chovali domácí 

zvířata tak, aby nedocházelo ke zbytečnému znečištění 

společných prostor a ve společných prostorách domu 

používali vodítka.  

Stejně tak prosíme i kuřáky o to, aby 

neodhazovali nedopalky v areálu a nekouřili v prostoru 

vchodu do bytového domu. 

Parkování v areálu. Jako problematická jsme vyhodnotili 

tato místa: 

A. Prostor po pravé straně ulice Jaroslava Foglara nad 

popelnicemi u domu JF8, kde parkují-li auta po obou 

stranách, neprojedou větší automobily (popeláři, 

hasiči atp.). V minulosti kvůli tomu už neproběhl 

odvoz papíru a plastů u domu JF12 

B. Prostor pro otáčení vozidel u JF12, kde řidiči stojí i 

přes zákaz stání vyznačený vodorovným dopravním 

značením (žlutá čára). Kvůli tomu někdy dochází 

k otáčení popelářů na chodníku mezi JF10 a JF 12 

(nebo celou část ulice musí couvat směrem nahoru 

nebo dolů, v krajním případě neodvezou odpad 

vůbec).  

Informace na webu. 
Všechny důležité informace a závady se 

snažíme v co nejkratším čase zveřejňovat na webu.  

Biotop 
Radnice MČ Praha 13 už od výstavby biotopu 

ustoupila. Na místě původně plánovaného biotopu 

vznikne park s vodními prvky, několika hřišti, fitness, 

geoparkem a veřejným ohništěm. Vybudování nových 

přípojných míst elektrické energie a vodovodu vznikne 

mezi domy JF10 a JF12 Napojení odpadních nebo 

dešťových vod na rozvody naší kanalizace 

představenstvo investorovi nepovolilo, protože se o tyto 

technologie staráme a platíme je z vlastních zdrojů  

 

 

 

(opravy a výměny čerpadel, energie pro čerpadla, čištění 

retenční nádrže).  

Zpevnění sklepních kójí 
Dále plánujeme zvýšení bezpečnosti sklepních 

kójí minimálně proti roztažení dveří. Když zjistíme, že je 

potřeba uvolnit sousední garážová stání budeme 

kontaktovat družstevníky operativně telefonicky.  

 

 

 

 

 

 

Vánoce 
Přejeme obyvatelům BDR pohodové prožití 

vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.  
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