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duben 2008
č. 115

Komentář  k  v yúč tování  zúč tovacího ob dobíKomentář  k  v yúč tování  zúč tovacího období
Vážení nájemníci a vlastníci bytů. V průběhu dubna se Vám dostane do ruky vyúčtování služeb za uplynulý rok. Zde přinášíme po-

drobný komentář k vyúčtování. V minulých letech jsme vyúčtování tiskli na dva formuláře (pro členy bez DPH a pro nečleny s DPH). 
Navíc budeme opět letos vyúčtovávat vlastníkům ještě položky „pojištění“ a „správa domu“. Pro zjednodušení jsme se i letos rozhodli 
provést vyúčtování na jeden společný formulář. Proto drtivá většina uživatelů bytů, jež nejsou vlastníci bytů a jsou členy družstva, na-
jdou na formuláři sice kolonky, kde se vyčíslují náklady na výše uvedené položky, ale budou prázdné. Případné dotazy či podrobnější 
informace můžete získat na technickém úseku správy našeho družstva.                                                             Tomáš Mozik, technik SBD

V hlavičce vyúčtování je kromě 
jména a adresy uživatele či 
majitele bytu také kód bytu, 
podlahová a započitatelná pod-
lahová plocha bytu a koeficient 
použitý pro přepočet podlahové 
nebo započitatelné podlahové 
plochy bytu. Dále je zde uve-
deno, jakého období se vyúčto-
vání týká.

1. V prvním odstavci jsou uve-
deny základní údaje potřebné 
k vyúčtování a to pro byt i celý 
dům: 
- spotřeba SV v bytě, spotřeba 
SV za dům a jednotková cena 
SV za poměrný dílek   
- spotřeba vody v TUV v bytě, 
spotřeba vody v TUV za dům a 
jednotková cena vody v TUV za 
poměrný dílek   
- spotřeba tepelné energie pro 
ohřev TUV a jednotková cena 
tepelné energie spotřebované 
na ohřev TUV
- plocha bytu pro výpočet ÚT, 
celková plocha za všechny byty 
v domě pro výpočet ÚT, spo-
třeba tepelné energie na vytá-
pění za dům, cena tepelné ener-
gie spotřebované na vytápění
- počet osoboměsíců v bytě, 
celkový počet osoboměsíců za 
všechny byty v domě

2. Další odstavec ukazuje stavy 
vodoměrů pouze na začátku 

a konci zúčtovacího období. 
Pokud v průběhu zúčtovacího 
období došlo k výměně vodo-
měru, stavy vodoměrů v době 
výměny zde nejsou uvedeny. 
V tomto případě tedy spotřeba 
vody v bytě neodpovídá rozdílu 
konečného a počátečního stavu. 
Pokud byla spotřeba vody 0 
m3, stavy vodoměrů zde nejsou 
uvedeny.

3. Třetí odstavec vysvětluje 
výpočet TUV. Náklady na TUV 
se dle platné vyhlášky 372/2001 
rozdělí na náklady za vodu a na 
náklady na ohřev vody. Náklady 
na vodu se rozdělí na základní 
(0%) a spotřební (100%) složku. 
Náklady na ohřev se rozdělí 
na základní (30%) a spotřební 
(70%) složku. Základní složka 
se rozpočítá mezi byty pomě-
rem plochy, spotřební složka 
poměrem vodoměrů.

4. V tomto odstavci uvádíme 
spotřebu tepelné energie na 
vytápění na m2 v domě v GJ/
m2. Dále základní a spotřební 
složku. V případě, že na domě 
jsou instalovány rozdělovače 
topných nákladů, činí základní 
složka 50% nákladů a spotřební 
složka 50% nákladů. Základní 
složka se rozpočítá mezi byty 
poměrem plochy, spotřební 
složka poměrem rozdělovačů 

topných nákladů - viz. výpo-
čet v příloze. V případě, že na 
domě nejsou instalovány roz-
dělovače topných nákladů, je 
výpočet proveden podle plo-
chy, tzn., že základní složka činí 
100% a spotřební složka 0%. 

5. V tomto odstavci je uveden 
výpočet DPH za úklid (jen u 
nečlenů), pokud dům měl 
náklady na úklid společných 
prostor domu. V případě, že dům 
neměl náklady na úklid společ-
ných prostor domu, jsou všechny 
kolonky opět prázdné (nulové), a 
tudíž se DPH neodvádí. 

6. V tomto odstavci je uveden 
výpočet DPH za správu domu 
(jen u vlastníků, u vlastníků 
nečlenů navíc s DPH), pokud 
dům měl náklady na správu 
domu. V případě, že dům neměl 
náklady na správu domu, jsou 
všechny kolonky opět prázdné 
(nulové), a tudíž se DPH neod-
vádí. 

7. Vyúčtování po jednotlivých 
položkách. 
Ve sloupci „Náklady dům“ jsou 
celkové roční náklady na jed-
notlivé položky pro daný dům. 
Ve sloupci ...        (pokr. na str.2)

Aktuality na webových stránkáchAktuality na webových stránkách

Na úvodní straně našich webových stránek, které najdete na adrese 
www.sbdklasterec.cz, jsou umístěny aktuality, které hodláme využívat 
zejména pro informování o náhlých odstávkách vody, tepla, haváriích 
apod. Z tohoto důvodu doporučujeme všem, kteří mají přístup na inter-
net, aby aktuality sledovali například v případech, kdy zaregistrují výpa-
dek v dodávce vody, tepla apod.                        Tomáš Mozik, technik SBD
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Čísla  úč tůČísla  úč tů

Komentář  k  v yúč tování  zúč tovacího ob dobíKomentář  k  v yúč tování  zúč tovacího období

Úřední doba správy a otevírací doba pokladny
úřední hodiny otevírací doba pokladny

Pondělí 7:30 - 11:30  a  12:30 - 17:00 7:30 - 11:30  a  12:30 - 16:30

Úterý není úřední den zavřeno

Středa 7:30 - 11:30  a  12:30 - 17:00 7:30 - 11:30  a  12:30 - 16:30

Čtvrtek není úřední den zavřeno

Pátek není úřední den zavřeno

(pokr. ze str. 1) ... „Náklady byt“ 
jsou celkové roční náklady na 
jednotlivé položky pro daný byt 
počítány takto: 

- SV - náklady na odběr SV 
pro byt jsou počítány souči-
nem jeho odběru naměřeného 
vodoměrem v bytě s přičtením 
případného odběru v prádelně 
a ceny za poměrný dílek (m3) 
v příslušném domě. Ta je sta-
novena podílem fakturované 
částky (náklady dům) k součtu 
spotřeby poměrných dílků 
všech bytů.
- TUV - viz. bod 3. 
- ÚT - náklady na odběr tepla 
v ÚT pro byt jsou v případě, 

SBD rozšiřuje databázi 
nájemníků a vlastníků jedno-
tek o novou položku, kterou 
je číslo Vašeho účtu. Číslo 
účtu bude využíváno přede-
vším pro zasílání případných 
přeplatků z vyúčtování top-
ných sezón. To znamená, že 
již nebude nutné každoročně 
předkládat žádost o zaslání 
přeplatku vyúčtování na účet 
tak, jako tomu bylo dosud. K 
uložení bankovního spojení 
do databáze SBD je nutné 
navštívit správu SBD a vypl-
nit souhlas s uložením dat 
do databáze. Správu SBD 
musí navštívit nájemník 
nebo vlastník osobně a záro-
veň předložit platný prů-
kaz totožnosti. Nájemníci 
a vlastníci, kteří svá čísla 
účtů správě SBD nahlá-

sili v průběhu roku 2007, 
a nedošlo ke změně čísla 
účtu, nemusí v letošním 
roce správu SBD navštěvo-
vat a číslo účtu nahlašovat 
opakovaně. Souhlas zaslaný 
poštou, e-mailem a podobně 
nebude do databáze zařa-
zen. Souhlas s uložením dat 
do databáze musí vyplnit i 
družstevníci, kteří číslo účtu 
nahlásili mzdové účtárně pro 
výplatu mzdy (domovníci, 
správci, údržbáři, apod.) 
a souhlas s uložení dat do 
databáze nepodepsali. 

Správu SBD můžete navští-
vit v kterýkoliv úřední den, 
souhlas s uložením dat 
do databáze s Vámi sepíší 
všichni zaměstnanci správy 
SBD. 

Marie Veselá, ekonom SBD

že v domě nejsou instalovány 
rozdělovače topných nákladů, 
počítány součinem plochy bytu 
a ceny za poměrný dílek (m2) 
v příslušném domě. Ta je sta-
novena podílem fakturované 
částky (náklady dům) k součtu 
ploch všech bytů. V případě, že 
v domě jsou instalovány roz-
dělovače topných nákladů, je 
výpočet spotřeby tepla v ÚT 
proveden podle rozdělovačů 
topných nákladů, tzn. 50% 
dle plochy a 50% dle spotřeby 
tepla, naměřené na rozdělova-
čích (vyhl. 372/2001). Podrobný 
výpočet nákladů na ÚT je uve-
den na rubu vyúčtovací faktury. 
Uvedená částka (záporné číslo) 

Telefonní čísla na správu SBD

  Spojovatelka  474 316 611
  Fax  474 316 610

Přímé volání na jednotlivé pracovníky správy družstva:

Sekretariát   Kalců  474 316 611
Bytové zálež., nájem Jelínková 474 316 612
Technik, opravy Vlnas  474 316 613
Pokladna  Krausová 474 316 614
Technik, opravy, TS Mozik  474 316 615
Předseda představen. Auf   474 316 616
Ekonom  Veselá   474 316 617
Účetní  Tesařová, Hájková  474 316 618
Účetní, mzdy     Štechová 474 316 619

Telefonní čísla důležitých dodavatelských firem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

z pevné sítě : 840 111 118, z mobilní sítě : 726 826 177
Severočeská energetika, a.s. 

v pracovní i po pracovní době tel.: 840 850 860
Severočeská plynárenská, a.s.

v pracovní i po pracovní době tel.: 1239

na výpočtové faktuře od firmy, 
která odečty měřičů tepla pro-
vádí, neznamená výsledek vyúč-
tování za ÚT, ani za všechny 
služby. Částka zde uvedená je 
pouze výše nákladů na ÚT pro 
daný byt. Pokud nebyly rozdě-
lovače topných nákladů insta-
lovány v domě po celou dobu 
zúčtovacího období, je první 
část zúčtovacího období počí-
tána podle plochy a druhá část 
podle rozdělovačů topných 
nákladů.  
- Světlo a úklid - počítáno podle 
osoboměsíců (podíl nákladů 
bytu k nákladům za dům odpo-
vídá podílu osoboměsíců bytu 
k počtu osoboměsíců v domě). 
- Výtah - počítáno podle oso-
boměsíců (podíl nákladů bytu 
k nákladům za dům odpovídá 
podílu osoboměsíců bytu k 
počtu osoboměsíců v domě 
mimo byty v I. a II. nadzemním 
podlaží).
- Pojištění (nenulové jen u 
vlastníků) - počítáno podle plo-
chy bytů (podíl nákladů bytu 
k nákladům za dům odpovídá 
podílu plochy bytu k celkové 
ploše bytů v domě). 
- Správa domu (nenulové jen u 
vlastníků) - počítáno podle plo-
chy bytů (podíl nákladů bytu 
k nákladům za dům odpovídá 
podílu plochy bytu k celkové 
ploše bytů v domě). 

Ve sloupci „Záloha“ jsou cel-

kové roční zálohy na jednotlivé 
položky pro daný byt. 

Ve sloupci „K zúčtování“ je 
výsledek zúčtovacího období 
pro danou položku (rozdíl 
záloh a nákladů na byt).

Výsledek zúčtovacího období 
je dán rozdílem součtů záloh a 
součtů nákladů pro byt. 

Nedoplatek uhraďte do 31.7. 
tohoto roku složenkou. Ta Vám 
bude zaslána prostřednictvím 
České pošty. Nedoplatek lze 
uhradit i převodem z Vašeho 
účtu nebo do pokladny SBD. 
Číslo účtu SBD a variabilní 
symbol platby jsou uvedeny na 
složence. 

Přeplatek bude zaslán poukáz-
kou (popř. na Váš účet) do 31.7. 
tohoto roku po kompenzaci 
případných dluhů příslušného 
nájemníka nebo vlastníka bytu 
vůči SBD (RO, fa, TS, nájem, 
apod.). Přeplatky do výše 200,- 
Kč budou převedeny na nájem. 

Nájemník nebo vlastník bytu 
má právo nahlédnout do všech 
podkladů týkajících se vyúč-
tování zúčtovacího období na 
správě SBD (faktury, odečtové 
listy vody a osob, projekty nebo 
pasporty bytů).

Nájemník nebo vlastník bytu 
má právo do 31.5. tohoto roku 
podat písemnou reklamaci vůči 
vyúčtování. Po této lhůtě bude 
reklamace bezpředmětná a 
nebude na ni brán zřetel.

Návrhy na změny stanovNávrhy na změny stanov
Na posledním shromáždění 

delegátů se mimo jiné diskuto-
valo také o drobných změnách 
našich stanov. Představenstvo 
vyslyší tyto připomínky a na 
dalším shromáždění delegátů 
by se změna stanov mohla pro-
jednat. 

Z tohoto důvodu vyzýváme 

všechny členy našeho družstva, 
kteří mají nějaké připomínky a 
návrhy na změnu stanov, aby 
nám své nápady posílali buď 
poštou na adresu správy nebo v 
elektronické podobě na adresu 
podatelna@sbdklasterec.cz

Děkujeme za dobré nápady.
Tomáš Mozik, technik SBD
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Veškeré poruchy a havárie rozvodů vody, kanalizace, topení, 
elektroinstalace, rozvodů plynu a výtahů se hlásí na číslo:

774 723 721774 723 721

TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
 Jednotné číslo tísňového volání   112
 Ohlašovna požárů    150
 Rychlá záchranná zdravotnická služba  155
 Policie České republiky   158

Člen družstva má právo ze-
jména:
- účastnit se osobně nebo pro-
střednictvím svého zákonného 
zástupce na jednání a rozho-
dování členské schůze samo-
správy anebo prostřednictvím 
zvolených delegátů na jednání 
a rozhodování shromáždění 
delegátů,
- být volen do orgánů družstva, 
má-li plnou způsobilost k práv-
ním úkonům,
- účastnit se veškeré družstevní 
činnosti a požívat výhod, které 
družstvo svým členům posky-
tuje,
- předkládat návrhy na zlepše-
ní činnosti družstva, obracet 
se s podněty, připomínkami 
nebo stížnostmi, týkajícími se 
činnosti družstva k příslušným 
orgánům družstva a být o jejich 
vyřízení informován,

Člen družstva je povinen ze-
jména:
- dodržovat stanovy, jakož i 
platné vnitrodružstevní směr-
nice schválené příslušnými 
orgány družstva, které jsou 
přístupny obvyklým způsobem 
a plnit usnesení orgánů druž-
stva,
- platit nájemné za užívání bytu 
a úhradu za plnění poskytova-
ná s užíváním bytu anebo zálo-
hy na ně,
- hradit příspěvky na činnost 
družstva a hradit poplatky za 
úkony ve výši určené nejvyšším 
orgánem družstva,
- chránit družstevní majetek, 
dodržovat domovní řád, pro-

vozní řád nebytových prostor, 
předpisy o požární ochraně a 
řádně užívat a udržovat byt, 
jakož i společné prostory a za-
řízení domu a řádně užívat pl-
nění poskytovaná s užíváním 
bytu (nebytového prostoru),
- člen družstva majitel či cho-
vatel psů, koček a jiných domá-
cích zvířat, je povinen udržo-
vat pořádek a čistotu v domě, 
zamezit volnému pohybu a 
pobíhání zvířat ve společných 
prostorách domu a zabezpečit 
je tak, aby nedocházelo k zne-
čišťování společných prostor a 
veřejných prostranství náleže-
jících k domu, škodám na ma-
jetku, ohrožování osob, klidné-
ho občanského soužití, jakož i 
zajistit, aby nedocházelo k nad-
měrnému obtěžování ostatních 
členů družstva v domě hlukem, 
a to i mimo dobu nočního kli-
du,
- znečistění způsobené psem, 
kočkou či jiným domácím zví-
řetem je člen družstva (majitel, 
chovatel) povinen bez prodlení 
uklidit ze společných prostor 
domu, jakož i z prostranství 
náležejících k domu. V případě 
neplnění této povinnosti uplat-
ní vůči němu družstvo sankce,
- oznamovat družstvu včas 
změny týkající se člena a pří-
slušníků jeho domácnosti, 
které jsou podstatné pro vede-
ní členské a bytové evidence 
a rozúčtování záloh úhrad za 
plnění poskytovaná s užíváním 
bytu,
- umožnit pověřeným zástup-
cům družstva po předchozím 
oznámení zjištění technického 
stavu bytu (nebytového prosto-
ru),
- právo užívat byt mají oso-
by, které jsou členy družstva a 
vzniklo jim užívací právo u pří-
slušného bytu nebo vlastních 
bytů (viz stanovy).
- uživatel bytu nesmí provádět 
stavební úpravy, ani jinou pod-
statnou změnu v bytě, bez sou-
hlasu pronajímatele, a to ani na 
své náklady.
- uživatel bytu je povinen za-
jišťovat na své náklady řádné 
a včasné provádění drobných 
oprav a prací spojených s ob-
vyklým udržováním bytu, jeho 
zařízení a vybavení. Drobnými 
opravami jsou opravy bytu, 
jeho příslušenství a vybavení, 

Výtah ze Stanov a Domovního řádu SBD Klášterec n.O. -Výtah ze Stanov a Domovního řádu SBD Klášterec n.O. -
- práva a povinnosti členů SBD - práva a povinnosti členů SBD 

Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří

nabízí nejvýhodnější nabídce k přidělení
byt 3+1, číslo bytu 45, 

na adrese Budovatelská 484,Klášterec nad Ohří
Bližší informace poskytne správa SBD, 

pí. Jelínková tel. 474 316 612 nebo p. Auf - tel. 474 316 616.
Nabídky v zalepené obálce označené 

"Neotvírat - nabídka - přidělení bytu" příjímá 
sekretariát správy do 12. 5. 2008 do 15 hodin.

Uchazeč do nabídky uvede kromě jména, adresy a tel. čísla
také způsob, výši a termín úhrady nabízené částky. 
SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku. 
Minimální výše cenové nabídky je 200.000,- Kč.

včetně výměny jednotlivých 
předmětů, zařízení nebo vy-
bavení bytů. Pojem drobných 
oprav a nákladů spojených s 
drobnou údržbou bytu upravu-
jí stanovy SBD.
- uživatel je povinen oznámit 
bez zbytečných průtahů majite-
li potřebu závažnějších oprav a 
umožnit jejich provedení, jinak 
odpovídá za škodu, vzniklou 
nesplněním této povinnosti.
- uživatel je povinen odstra-
nit závady a poškození, které 
způsobil v domě sám, nebo ti, 
kdo s ním bydlí. Nestane-li se 
tak, má pronajímatel právo, po 
předchozím upozornění uži-
vatele, závady a poškození od-
stranit a požadovat od uživate-
le náhradu. 
- uživatel bytu a osoby, které 
žijí s uživatelem ve společné 
domácnosti, mají vedle práva 
užívat byt i právo užívat spo-
lečné prostory a zařízení domu, 
společné prostory (vchody, prů-
jezdy, schodiště, dvory, půdy, 
světlíky a jiné prostory) a zaří-
zení domu se užívají způsobem 
odpovídajícím jejich povaze a 
určení.
- společným prostorem jsou 
také lodžie v mezipatrech, 
které nesmí být uzavřeny a ve 
kterých je zakázáno skladovat 
jakékoliv předměty.
- umístění jakýchkoliv před-

mětů ve společných prostorách 
domu není dovoleno.
- čistotu a pořádek ve společných 
prostorách domu a přilehlých 
nemovitostí zajistí podle míst-
ních podmínek pronajímatel, 
prací na zakázku nebo jinými 
pracovníky (domovníky) v do-
mech. Jde zejména o zametání 
a mytí schodů, chodeb, čištění 
chodníků, osvětlovacích zaří-
zení a pod. O čistotu a pořádek 
na patrech, přilehlých schodiš-
tích a mezipatrech, které užívá 
jen několik uživatelů, se starají 
tito uživatelé podle rozdělovní-
ku úklidu společných chodeb a 
prostorů provádět úklid řádně 
a včas. V případě neplnění této 
povinnosti uplatní vůči  němu 
družstvo sankce,
- sklepy jsou určeny především 
k ukládání věcí, které neporu-
šují požární předpisy. Jsou-li ve 
sklepě ukládány též potraviny, 
učiní nájemce bytu opatření, 
aby uložené potraviny nebyly 
zdrojem rozšiřování hmyzu a 
hlodavců.
- uživatel se musí zdržet všeho, 
čím by nad míru, přiměřenou 
poměrům, obtěžoval jiného 
nebo čím by vážně ohrožoval 
výkon jeho práv, právo na ne-
rušený odpočinek vyžaduje, 
aby byl v domě od 22:00 hodin 
do 6:00 hodin zachován noční 
klid.



Montáž žaluzií a silikonového těsnění do oken a dveří
Petr KAŠPER

Tel.: 607 753 237

• STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • 

• STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ • 

4

Roman
JAMEČNÝ

Komplexní bytová údržba

Roman
JAMEČNÝ

Provozovna:
tel./fax:
E-mail:
http//:

Roman Jamečný:
hotovost:

Polní 1701, KADAŇ
474 345 482
jamecny@jamecny.cz
www.jamecny.cz
777 165 527
777 165 507, 777 165 525

Alena Kotlanová - Realitní kancelář
- prodej a pronájem domů a bytů

- úvěry na bydlení s vkladem 0,- Kč
Nádražní 176 (AN - bud. cukrárny), Klášterec n.O.

Tel.: 774 944 344

Petr Jelínek, Polní 654
Tel.: 474 376 027, 602 952 754

Montáže a revize elektro včetně hromosvodů, například:
• vystavování přihlášek k odběru el. energie •

• opravy a montáže el. instalací v bytech •
• výměny zvonkových tabel a domácích telefonů •

Provozovna v Klášterci nad Ohří
Chomutovská 64 (1. patro)

Tel.: 605 273 354, 603 147 558   http: www.kuchyne-eden.cz

- nabízíme kuchyně na míru a 
vestavěné spotřebiče

- provádíme zaměření, graf. 
návrhy, kalkulace

- dopravu, montáž
- dále nabízíme jídelní stoly, 

lavice, židle

PRODÁM

KOUPĚ
 Vyměním 3+1 (na novém síd-

lišti) za 4+1. Tel.: 604 862 895
 Vyměním dr. garsonku za 

družst. 1+1. Tel.: 774 265 272
 Vyměním dr. 3+1, Budova-

telská 484, byt 27 za dr. 1+1. 
Kontakt – p. Svítil – po 15 h

VÝMĚNA
 Koupím dr. 1+1. 

Kontakt: 474 332 616
 Koupím  3+1 s balkonem v 

osobním vlastnictví. 
Kontakt: 606 545 853

 Koupím dr. 4+1 nebo 3+1 
(nebo v osobním vlastnictví) v 
Kadani. Tel.: 724 760 252

 Koupím dr. 2+1(3+1) s bal-
konem v Klášterci. 
Kontakt: 737 874 727

 Koupím  1+2 (velký) nebo 
3+1. Kontakt: 724 657 421

 Prodám použitý kuchyňský 
dřez od fi rmy Koryna, nerezový, 
se dvěma škopky, cena 500,- Kč, 
zachovalý. Tel.: 724 810 923

BYT - INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY SBD KLÁŠTEREC, Vydává SBD 
Klášterec n.O., řídí redakční rada - Petr Auf, Ing. Theodora Varadyová, Karel Háša. 
Adresa redakce: Chomutovská 61, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel.: 474 316 611, 
fax: 474 316 610, E-mail: podatelna@sbdklasterec.cz. Nevyžádané materiály a 
fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých pří-
spěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Podepsané 
články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory vydavatele. Sazba - K@DYO 
Vejprty, Tisk AKORD s.r.o., Chomutov. Toto číslo vyšlo v nákladu 2500 ks.

Připravované a probíhající investiční akce SBD
Objekt:  Akce:

Pod Stadionem 401-403 zateplení severní strany a štítu 
Pod Stadionem 401-403 odvodnění severní strany 
Budovatelská 484  oprava lodžií, zateplení - jižní strana
Na Vyhlídce 468-479  oprava výtahových strojoven
Na Vyhlídce 468-479  výměna stoupaček kanalizace
Golovinova 1326-1330 oprava lodžií, zateplení jižní strany
Golovinova 1326-1330 oprava okapových chodníčků
Chomutovská 1203-1206 zateplení východní strany a štítů
17.listopadu 478-481  zateplení a oprava střechy
17.listopadu 520-521  úprava vzduchotechniky
17.listopadu 522-523  úprava vzduchotechniky
17.listopadu 530-531  oprava a zateplení střechy
17.listopadu 530-531  zateplení objektu
Žitná 648-649  zateplení
Žitná 650   zateplení
Žitná 663-664  zateplení západní strany a štítu
Dlouhá 666  zateplení severní strany a štítu
Dlouhá 666  zasíťování lodžií v mezipatrech
Dlouhá 669  zateplení severní strany
Dlouhá 669  zasíťování lodžií v mezipatrech
Dlouhá 534-535  výměna vchodových dveří
Dlouhá 534-535  zasíťování lodžií v mezipatrech
Dlouhá 538  zasíťování lodžií v mezipatrech
Družstevní 541-542  vymalování vestibulu a nátěr podlah ve sklepě
Družstevní 541-542  zateplení severní strany a štítu
Družstevní 543  výměna zvonků
Příčná 559-560  zasíťování lodžií v mezipatrech
Příčná 559-560  výměna vchodových dveří
Příčná 559-560  výměna poštovních schránek
Příčná 561  zateplení jižní strany
Lipová 563-564  zazdění části zadních vchodů
Lipová 565  zateplení západní strany a štítu
Lipová 565  výměna vchodových dveří
Lipová 567-568  zateplení západní strany
Lipová 569  výměna vchodových dveří
Lipová 569  výměna poštovních schránek
Lipová 569  vymalování vchodu
Topolová 578-579  zasíťování lodžií v mezipatrech
Topolová 578-579  odvodnění sklepů
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