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Zápis ze schůze výboru SV ze dne 09. 12. 2019 

Obsah: 
1. Zhoršení tepelných podmínek v některých bytových jednotkách v budově V 
2. Změny v provozu služby PCO – Hasičský Záchranný Sbor hl. m. Prahy 
3. Bio popelnice 
4. Webové stránky SVJ Jurkovičova 988 
5. Nádoba na posyp 
6. Kočárkárny 
7. STA – společná televizní anténa 

8. Stínící technika 
 
1. Zhoršení tepelných podmínek v některých bytových jednotkách v budově V  

- Začátkem prosince došlo k zatížení tepelné soustavy z důvodu hledání možného řešení, 
tímto děkujeme ostatním členům SVJ za pomoc, nyní se správcovskou firmou 
vyhodnocujeme výsledky šetření; 

 
2. Změny v provozu služby PCO – Hasičský Záchranný Sbor hl. m. Prahy  

- Od HZS hl. m. Prahy jsme obdrželi informaci ohledně změny poskytovatele služby PCO (Pult 

centrální ochrany), ke změně poskytovatele dojte sice až k 10/21, ale jedná se o 

organizačně a technicky velmi náročný proces; 

 
3. Bio popelnice 

- Došlo ke změně provozovatele svozu Bio popelnic; 

- Momentálně je svoz bio popelnic 1 krát za 14 dní, prozatím nelze sjednat častější 

frekvenci; 

- Od provozovatele probíhá průzkum, zda bychom využili svoz bio popelnic 1 krát týdně, v 

případě dostatečného zájmu (dotazovaných subjektů), bude umožněn svoz 1 krát týdně; 

 
4. Webové stránky SVJ Jurkovičova 988 

- Řešíme návrh změny webových stránek v důsledku GDPR, z toho důvodu prozatím 
neukládáme na web jednotlivé zápisy výboru SV, jsou umístěny jen na nástěnkách, po 
provedení změn budou všechny zápisy výboru SV dostupné na webových stránkách; 

 
5. Nádoba na posyp 

- U garáže v -2 patře bude umístěna 100 Litrová nádoba na inertní posyp – v řešení; 
 

6. Kočárkárny 

- Pořízení háků na zeď na kola do kočárkárny v budově U, kde je situace velmi kritická, pokud 
bude dané řešení účinné, provedeme také instalaci v budově V – v řešení; 
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7. STA – společná televizní anténa 

- Pro region Praha dojde dne 9. 1. 2020 k finálnímu vypnutí DVB-T (nova, prima atd.); 
- Po 9. 1. 2020 je potřeba provést přeladění zesilovače na finální frekvence, vzhledem k 

tomu, že se jedná o celou Prahu, je nemožné toto přeladí zajistit ze dne na den, je tedy 
pravděpodobné, že některé multiplexy nebudou určitou dobu dostupné, pokoušíme se 
zajistit přeladění v co nejkratším možném termínu, děkujeme za pochopení;  
 

8. Stínící technika  

Schválené podmínky: 
ROLETY 

 Barva bílá RAL 9003, schránka a lišty ve stejné barvě; 

 Zásah do fasády a okenních rámů možný pouze pro průchod kabelu (elektrické 
ovládání) a kotvení schránky/lišt; 

ŽALUZIE 

 Barva bílá preferovaný RAL 9003 případě 9016, profil ZETTA 90, krycí plech schránky 
a lišty ve stejné barvě jako žaluzie;  

 Zásah do fasády a okenních rámů možný pouze pro průchod kabelu (elektrické 
ovládání) a kotvení schránky/lišt; 

 

 

Přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vkročení do 

nového roku 2020 

 

Výbor SV Jurkovičova 988 
 
 

V Praze dne 09. 12. 2019.      v. r. Lenka Luňáková 
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