
Vyúčtování služeb 2021 bylo rozesláno, pokud někomu nedošlo, stačí si o něj napsat.

Ceny komunálního odpadu (černé popelnice)
Začneme  špatnou  zprávou.  Magistrát  v  letošním  roce  provedl  úpravu  cen  odvozu

komunálního odpadu,  která  nás  postihne.  V roce 2021 nás  stál  svoz odpadu cca 339.125,-  Kč.
Výhled a kalkulace na rok 2022 je 572.000,- Kč. Apelujeme na třídění a snahu zredukovat množství
směsného odpadu. Teoreticky, když se povede snížit  objem odpadu, můžeme potom zredukovat
počet popelnic a tím se může snížit cena. 

Ceny elektřiny ve společných prostorách
Na podzim jsme u našeho poradce zjišťovali podrobnosti ohledně cen energie. Dostali jsme

informaci, že by ke zdražení nemuselo dojít.  Potom však došlo ke krachu Bohemia energy a v
listopadu 2021 vypsal náš dodavatel energie (Dobrá energie s. r. o.) novou cenu 3.089,- Kč/MWh
bez DPH + distribuční poplatky. (Pro srovnání má nyní PRE FIX 2022 to samé za 4.247,- Kč/MWh
bez DPH + distribuční poplatky).

Vodoměry
Díky  loňským  reklamacím  patních  vodoměrů  vyšly  v  roce  2021  poměry  mezi  patními

a bytovými vodoměry s odchylkou desetin procent. Nejpřesněji za poslední období. Drobný rozdíl
tvoří voda spotřebovaná pro úklid a dopouštění topného systému.

Ceny plynu pro topení a přípravu teplé vody
V únoru  2020 se  povedlo  zafixovat  cenu plynu na 575 Kč/MWh na tři  roky u silného

dodavatele  Pražská  plynárenská  a.  s..  Pro  nové  zákazníky  se  v  zimě  pohybovala  cena  2.250
Kč/MWh. My jsme tedy připravovali teplo a teplou vodu za ¼ aktuálních cen. I přes trochu větší
spotřebu (pandemie a dlouhá zima) nebudeme za teplo platit o moc více. Vláda totiž udělala plošné
opatření a snížila DPH 21% na 0% po celé měsíce listopad a prosinec. 
Takže jsme měli výslednou cenu cca 271,- Kč za GJ, tedy levněji než v letech 2015, 2016, 2017
a 2020. V současné době nelze předpovídat další vývoj cen. 
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Finance na bankovních účtech
Vzhledem  k  současné  napjaté  situaci  chceme  konstatovat,  že  nejsme  klienti 

Sberbank CZ, a. s. Finanční prostředky máme v České spořitelně, a. s. a J&T bance a. s.(zde 
je vklad ve výši odpovídající pojistnému limitu) 

Ohleduplnost
Prosíme uživatele bytů o ohleduplnost k sousedům a dodržování nočního klidu, protože se 

hluk v našich domech rozléhá. Stejně tak považujeme za ohleduplné chování zachování prázdných 
únikových  cest  a  společných  prostor.  Dále  opět  musíme  bohužel  opakovaně  připomenout,  že 
splašková  kanalizace  se  přečerpává  pomocí  čerpadel,  proto  je  obzvláště  důležité  nesplachovat 
textilie, vlhčené ubrousky, pleny, tuky atp. Obdobně musíme také připomenout, že veškerá dešťová 
kanalizace vytéká nejdříve do retenční nádrže a teprve potom je přečerpávána. Proto je důležité nic 
do  kanalizace  nevylévat  ani  nevhazovat.  Nemýt  automobily  a  jiné  předměty  v  areálu.  K 
ohleduplnosti vyzýváme i chovatele zvířat, zejména apelujeme na majitele psů, aby zajistili řádný 
úklid exkrementů, používali ve společných prostorách domu i areálu vodítka a zajistili aby ani chov 
psů nenarušoval noční klid.

Drobná údržba bytu.
Bytům,  ve  kterých  si  družstevníci  neprovedli  rekonstrukci  koupelny,  vany  a  WC 

doporučujeme kontrolu servisních dvířek pod vanou kvůli zjištění případné vlhkosti která je často 
příčinou plísně okolních stěn ve vašem bytě. Dále kontrolu těsnění mezi vanou a obkladem, hadičky 
od nástěnek k bateriím a WC. Všem potom doporučujeme senzoricky zkontrolovat těsnost připojení 
radiátorů  k  topné  soustavě  (šroubení  pod  radiátorem),  šachtu  pro  vodoměry  a  kontrolu  jestli 
neprotéká WC.  

Co nás čeká.
Můžete se těšit na zastínění pískoviště a nový sportovní povrch u stolního tenisu. Letos na 

jaře a v létě plánujeme schválený velký servis oken, podrobnosti teprve začneme připravovat. Akce, 
které plánuje družstvo, lze vždy ověřit na webu, u správce nebo u představenstva. Loni se do domů 
vetřela  firma,  jejichž činnost  mohla být  zaměněna s činností  družstva a  obyvatelé  družstva tak 
mohli  naletět.  Ceny byly,  podle  veřejně dostupných referencí  firmy,  přemrštěné.  Doporučujeme 
nepouštějte cizí lidi do bytu a v případě nejasností si akci ověřte.

Kdo má přednost?
Možná se opakujeme, ale jen pro jistotu upozorňujeme řidiče vyjíždějící z ulic Rotavská i 

Jaroslava Foglara, že mají povinnost dát přednost všem (včetně chodců na horizontu) v křížení s 
ulici Tlumačovská. Na kříženích ulic JFxT a RxT nelze vymáhat přednost zprava. Proč užíváme 
slovo křížení? Protože se nejedná o křižovatky jako takové, z pohledu Zákona (č. 361/2000 Sb.) o 
provozu na pozemních komunikacích (§2 w) jsou obě ulice, JF i R, účelové komunikace. Proto řidič 
nemůže postupovat podle § 22, ale musí postupovat podle § 23. Zdá se Vám to složité a zavádějící?
Nám také, proto opět budeme usilovat o změnu místní úpravy a umístění značky Dej přednost v 
jízdě (P4) do ulice JF. V Rotavské ulici je značení správně, přednost vyplývá z umístění značky 
Konec obytné zóny (IZ 5b), i zde se tedy postupuje podle § 23.

Zvonková tabla
Prosíme nepřelepujte nová zvonková tabla. Nově máme k dispozici šablonu a není problém 

jméno v tablu vyměnit. Stačí poslat e-mail s podrobnostmi potřebnými pro změnu (dům, byt, staré 
jméno, nové jméno). 

Přejeme všem pohodové, klidné bydlení a hodně zdraví.
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