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-‐ Proběhla	  obchůzka	  pozemků	  domů	  za	  účelem	  diskuze	  o	  zeleni	  v	  okolí	  domů:	  
o Byl	  odstraněn	  plevel	  z	  chodníku	  
o Jezírko	  u	  budovy	  V	  –	  pokusit	  se	  nasadit	  rákos	  (od	  budovy	  U)	  
o Reklamace	  pletí	  záhonů	  u	  dodavatele	  
o Nutnost	  stříhání	  živého	  plotu	  u	  autobusové	  zastávky	  -‐	  	  

§ Koupě	  -‐	  velké	  nůžky	  na	  živý	  plot	  a	  menší	  na	  růže	  -‐	  schváleno	  výborem	  -‐	  4	  
pro,	  0	  proti,	  0	  se	  zdrželo	  

-‐ Reklamace:	  
o PH	  předal	  informace	  o	  již	  podaných	  reklamacích	  (pan	  Kašpar,	  Skanska)	  
o Sesuv	  půdy	  u	  rohů	  obou	  budov	  
o Sesuv	  půdy	  u	  výjezdu	  z	  -‐2.	  garáže	  

-‐ Kontrola	  revizí	  s	  Austisem	  	  
-‐ Již	  proběhla	  objednávka	  systému	  zabezpečení	  vstupních	  dveří	  

o Dodavatel	  (IMA	  s.r.o.)	  žádá	  obhlédnutí	  místa	  montáže	  
o Byla	  vystavena	  zálohová	  faktura	  

-‐ Kolísání	  tlaku	  vody	  –	  bylo	  předáno	  Austisu	  před	  měsícem	  -‐	  urgence	  stavu	  
-‐ Stojan	  na	  kola	  do	  budovy	  V	  -‐	  schváleno	  výborem	  -‐	  4	  pro,	  0	  proti,	  0	  se	  zdrželo	  
-‐ Půlroční	  vyúčtování	  –	  zažádat	  Austis	  o	  dodání	  

	  
	  
	  

10.	  -‐	  16.	  8.	  proběhne	  odstávka	  teplé	  vody	  v	  obou	  budovách	  
	  
	  
	  

Výbor	  hledá	  zájemce	  z	  řad	  obyvatel	  obou	  domů,	  kteří	  by	  se	  rádi	  podíleli	  na	  úpravě	  
zeleně	  a	  okolí	  –	  radou,	  případnou	  brigádou	  či	  pravidelnou	  drobnou	  údržbou.	  Kontakt	  
jako	  obvykle	  emailem	  či	  přes	  schránku	  důvěry.	  

	  
	  
	  
V	  Praze	  dne	  21.	  7.	  2015.	  

v.r.	  Anton	  Kuzmin	  
	  
	  


