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Shromáždění delegátů 2002 se zúčastnilo z 52 pozvaných 43 dele-
gátů, což je 83 % účast. Tímto představenstvo družstva děuje všem 
zúčastněným a přeje rásnou dovolenou a mnoho pohodových dní.

Shromáždění delegátů, teré se onalo 25. června 2002 přijalo 
na záladě přednesených zpráv, předložených materiálů a disu-
ze  nim toto usnesení:

1. schvaluje:
- ontrolu usnesení rou 2001
- volební omisi pro volby pro období 2003 - 2008 
- převod bytových jednote do vlastnictví
- zprávu ontrolní omise
- roční účetní závěru za ro 2001
- přerozdělení hospodářsého výsledu za ro 2001
- funcionářsé odměny. 
- hospodaření středisa 970 - správy pro ro 2002
- zásady o použití volných finančních prostředů SBD na livi-
daci havarijních a mimořádných stavů na objetech SBD lášte-
rec nad Ohří 

2. bere na vědomí
- zprávu představenstva za 2001 

3. uládá
Shromáždění delegátů neuložilo žádný úol představenstvu 
družstva.  

V lášterci nad Ohří dne: 25. června 2002
Ing. Potůče, p. Veselý, p. Sote 

V této době se na nás obracejí něteří 
družstevníci, bydlící většinou v dolních 
patrech, s dotazem, dy se seá tráva, 
dy se upravují živé ploty podél domů 
a další věci spojené s údržbou sídlištní 
vegetace. Protože i nám je tato věc vcel-
u neznámá, obrátili jsme se na majitele 
firmy, terá zajišťuje údržbu zeleně, na 
pana Manu. Ten nám ochotně zodpo-
věděl naše dotazy.

Podle jeho informací je úprava veřej-
né zeleně rozdělena podle důležitosti 
do tří tříd, teré se nazývají intenzivní. 
Do první třídy patří zeleň v paru, 
obchodní centra, úřady, zdravotní 
středisa atd. Do druhé třídy patří ze-
leň městsých sídlišť, vlaové nádraží, 
vedlejší rajinice z města atd. Do třetí 
třídy pa patří zelené plochy u garáží, u 
potoa, u sportovišť atd. 

Je potřeba vzít v úvahu to, že údržbu 
zeleně nelze naplánovat, jao napřílad 
úlid ontejnerů. Existuje jaýsi plán 
prací, teré jsou potřeba provést, ale 
není v lidsých silách naplánovat, že 
se dnes poseče ulice Polní, Luční, Žit-
ná. Zítra tráva v ulici Dlouhá, rátá, 
Příčná a pozítří další ulice. To prostě 
nelze. V oamžiu, dy tráva začne růst, 
ta roste všude, ať je to na ulici Polní, 
Luční, Dlouhá a nebo deoliv jinde. V 
tomto období tráva roste jao z vody a 
nelze ji „zrotit“. Tam, de začínali, je 
již tráva opět přerostlá a může se začít 
opět znova. 

Zde bych se chtěl na chvilu pozasta-
vit a požádat naše nájemníy, aby se vy-
varovali vyhazování různých předmětů 
z oen, teré zabraňují plynulé údržbě 
sídlištní zeleně. Tzn., že před aždým 
seáním se plochy musí ulidit, což 
znamená zbytečné prostoje. Nědy si 
pracovníci firmy Mana připadají jao 
ulizeči zeleně a ne zahradníci. Dalším 
problémem jsou nevinné dětsé hry, po 
terých zůstávají na trávnících různé 
ameny, cihly, papírové rabice a další 
předměty a jejich úlid opět přináší 
zdržení. Ten samý nepořáde se nachá-
zí za živým plotem olem domů. 

Úprava zeleně se nesládá jen z vý-
sadby zeleně, poseání a odvezení trávy, 
ale napřílad v době sucha se musí 
všechna zeleň našeho města zalít a věř-
te, že je to hezých pár ubíů vody. e 
aždému stromu je potřeba na jednu 
zalévu zhruba 110 litrů vody. 

Posledním problémem jsou finanční 
prostředy, terých není nidy dost a 
samozřejmě jsou daleo důležitější  a-
pitoly v rozpočtu města a možná proto 
se nám zdá, že peněz na údržbu veřejné 
zeleně je málo. Finanční prostředy se 
musí rozdělit ta, aby zbylo napřílad na 
šolství, zdravotnictví, důchodce a další. 

I přesto se domnívám, že naše město 
v tomto ohledu patří mezi ty lepší a je 
taé na nás, ja budeme nápomocni 
tento stav udržet či zlepšit.  

 J.rejsa, ředitel SBD

Údržba zeleně není jednoduchá

Z usnesení městských orgánů
Vybráno s usnesení ady města lášterce n.O.

Usn. č. 225/2002 - ada města Usn. č. 225/2002 - ada města Usn. č. 225/2002
schvaluje způsob a lhůty realizace 
systémových opatření na úseu by-
tové politiy ve městě lášterec n. O.

Usn. č. 230/2002 - ada města 
projednala návrh oruhu osob, 
terým se navrhují úlevy v 
platbách poplatu za odpady a 
schvaluje interní pravidla pro 
posuzování žádostí o úlevy v plat-
bách poplatu za odpady, včetně 
pozměňovacích návrhů. 

Usn. č. 235/2002 - ada města se 
seznámila s oolnostmi týajícími 
se dotace z Programu oprav byto-

vého fondu a schvaluje předložený 
návrh řešení oprav.

Usn. č. 236/2002 - ada města 
bere na vědomí informaci pí Zá-
orové  žádosti Bytového podni-
u s.r.o. o odvodu daně ze zisu z 
VHČ města lášterce nad Ohří ze 
dne 11. 6. 2002 a uládá EO tuto 
záležitost řešit v průběhu měsíce 
9/02. Zodpovídá: pí Záorová

Usn. č. 237/2002 - ada města 
doporučuje zastupitelstvu města 
schválit vydání Obecně závazné 
vyhlášy města lášterce nad Ohří 
č. 16/2002 – Požární řád.

Shromáždění delegátů

Správa družstva přeje všem družstevníkům 
příjemné prožití dovolené

a co nejvíce slunečných dnů.

Sousedské vztahy
Trápí-li vás soused svým chováním musíte využít občan-

skoprávní cesty. Družstvo totiž nemá žádné účinné legislativní 
nástroje, mimo stanov a ústní domluvy, k nápravě vyjícího psa, 
hlasité hudby, neustálého vytápění pračkou, hrubého nadávání, 
nepřístojného chování dětí apod. Proto si musíte stěžovat  na 
městském úřadě, nebo záležitost žalujte u soudu. Odpoví-li vám 
město, že záležitost má řešit majitel nebo správce domu (druž-
stvo), nenechte se odbýt. Měsští úředníci si tak pouze zjednodu-
šují svou práci. Podle platné legislativy jsou povinni porušování 
mezilidských vztahů, ať bydlíte v bytě města, nebo družstva, 
řešit oni.                                                                             J. Krejsa
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Zvýšení nákladů soudního řízeníReakce na článek „Klidný spánek
rušila pokaždé hlasitá hudba“

v Bulletinu bytového družstva č. 46

Telefonní čísla firem držících hotovost
pro bytové objekty SBD

Voda, kanalizace, topení, zámečnické práce
Petr Hlavsa, tel.: 371 135, 0777 255 545, 0776 552 267

Elektroinstalace
Petr Jelínek, tel.: 376 027, 0602 952 754

Plynoinstalace
Josef Bartoň, tel.: 332 588, 0606 277 373

Výtahy
Petr Panuška, tel.: 0800 156 249

Telefonní čísla důležitých dodavatelských firem
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

v pracovní době tel.: 34 32 73
po pracovní době tel.: (035) 77 037 35

Severočeská energetika, a.s. 
v pracovní době tel.: 0800 203 103

po pracovní době tel.: 0800 203 103

Severočeská plynárenská, a.s.
v pracovní i po pracovní době tel.: 1239

Při podání žaloby na dlužnou úhradu nájmu, fak-
tury a vyúčtování topné sezony spolupracuje naše 
družstvo s chomutovskou advokátní kanceláří. 
Této kanceláři platilo družstvo odměnu za právní 
službu, a to dle advokátního tarifu č. 177/1996 Sb. 
Výše této odměny závisela na počtu úkonů, které 
musel náš právní zástupce vykonat. Nyní je však 
již v platnosti  nový tarif č. 484/2000 Sb., podle 

kterého je advokát oprávněn účtovat jednorázovou odměnu za 
soudní řízení, bez ohledu na počet úkonů či soudních jednání 
ve věci. Výše odměny dle nového tarifu je citelně vyšší, než dle 
původních tarifů. 

V uvedené tabulce můžete vidět, jak vysoké odměny advoká-
tům stanoví nový tarif:

výše dluhu    výše odměny

do 500,- Kč    1 500,- Kč
přes 500,- Kč do 1000,- Kč  3 000,- Kč
přes 1000,- Kč do 5000,- Kč  4 500,- Kč
přes 5000,- Kč do 10000,- Kč  6 000,- Kč
přes 10000,- Kč do 200000,- Kč  6 000,- Kč + 15%

z částky, přesahující 10000,- Kč.

Jak je vidět, soudní náklady, které hradí dlužník, jsou oprav-
du hodně vysoké. Proto chci touto cestou apelovat na všechny 
družstevníky, aby dbali na včasnou úhradu nájemného i ostat-
ních pohledávek. K těmto značným soudním nákladům se totiž 
potom připočte ještě poplatek z prodlení, a často se stává, že tyto 
sumy zněkolikanásobí dlužnou částku.

Miluše Kalců, právní oddělení

Teplá voda po celých 24 hodin?
Na členských schůzích v Klášterci nad Ohří se často řada 

nájemníků našeho družstva dotazuje, zda není možné, aby 
dodavatel TUV dodával teplou vodu celých 24 hodin, jako je 
tomu například v Kadani. Podle sdělení zástupce kláštereckého 
dodavatele tepla by 24 hodinové dodávání teplé vody představo-
valo navýšení ceny jednoho m o přibližně 14 Kč. Vzhledem k 
tomu, že průměrná roční spotřeba je v našem družstvu 43 m, 
znamenala by změna v dodávání teplé vody ze současného stavu 
na nepřetržitý ohřev navýšení ročních nákladů v průměru o 
602,- Kč/byt. 

V případě, že o dodávku teplé vody po celých 24 hodin bude 
ze strany členů našeho družstva zájem, můžeme v tomto směru 
zahájit jednání s dodavatelem tepla. Vzhledem k tomu, že teplá 
voda se připravuje pro více objektů několika majitelů, bude po-
třeba přesvědčit také ostatní majitele objektů. 

Aby si správa družstva udělala představu o názorech nájemníků 
či majitelů bytů bydlících v Klášterci nad Ohří, pořádá tuto anke-
tu. Pokud se chcete naší ankety zúčastnit, anketní lístek odstřih-
něte a odevzdejte na správu našeho družstva do 31. 8. 2002. 

Děkuji za spolupráci, Tomáš Mozik, technik SBD
zde odstřihněte 

Jste pro, aby byla teplá užitková voda dodávána nepřetržitě 24 
hodin denně?

ANO                              NE

*nehodící se škrtněte

Jméno: ...........................................................................

Adresa: ...........................................................................

Podpis: ...........................................................................

ANO                              NEANO                              NE

Městská policie v Klášterci nad Ohří má stejné předpisy 
jako MP Chomutov, neboť se řídí stejným zákonem č. 553/91 
Sb. Ke zkušenosti P.B. mohu dodat jen to, že v rodině pana 
P.P. došlo v minulosti k narušování občanského soužití, kdy 
občané tohoto vchodu sepsali petici a poslali na SBD. Jak už 
to bývá, při došetření stížnosti se na výzvu MP Klášterec nad 
Ohří nikdo neodvážil podat vysvětlení a se slovy, že si ne-
bude dělat ve vchodě problémy - toto odmítl (mohu doložit 
ÚZ). Vím, že právě rodina P.B., která si stěžuje na neschop-
nost městské policie sousedy ukáznit, se nebyla schopna  
dostavit k podání vysvětlení k podané stížnosti na sousedy 
P.P. Ke stížnosti se odvážila vyjádřit pouze jedna mladá žena 
ze zmíněného vchodu, ale odmítla se dostavit ke komisi. Na 
co si vlastně tedy P.B. stěžuje? Tam, kde není žalobce, není 
soudce.

Přesto byl pan P.P. řešen pro rušení nočního klidu a to dne 
16.4.2002, kdy slavil jeho syn a vnuk narozeniny. Na místo vyjela 
hlídka po předchozím telefonickém oznámení a přestupek řešila 
na místě domluvou. Po projednání rušení nočního klidu strážní-
ky na místě si již nikdo nestěžoval.

 Dále bych chtěl dodat, že rodina pana P.P. byla již přestupkovou 
komisí jednou projednána a byla jim uložena pokuta ve výši 500 
+ 500 Kč. 

Pro P.B.: pokud chce, může se na MP informovat co se týče pro-
jednávání přestupků rušení nočního klidu a výtah toho, co MP 
dělá pro město a lidi. 

Karička Rudolf, velitel MP

Doplnění jmenovek na poštovní schránky
Žádáme všechny nájemníky a majitele bytů o řádné označení 
poštovních schránek jmenovkami.                          Děkujeme.

ODSTÁVKA TUV
Dle sdělení dodavatelů tepelné energie bude 

přerušena dodávka TUV 
v lokalitě Klášterec nad Ohří

od 29. 7. 02 do 9. 8. 02,
v lokalitě Kadaň

od 29. 7. 02 do 9. 8. 02.

Vzkaz pro Anonyma schovaného mezi panely v Krátké ulici.
Máte naprostou pravdu. Na základě Vašeho „anonymu“ nelze 
opravdu nic dělat.                                        J.Krejsa, ředitel SBD
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Výše příspěvků
do fondů oprav k 1.7.2002

číslo
obj.

adresa
objektu

příspěvek
do FO I 
v Kč/m

příspěvek
do FO II
v Kč/byt

101 Pod stadionem 401 - 403 10 60
104 Pod stadionem 404 - 405 10 60
105 Pod stadionem 406 - 408 10 60
110 Budovatelská 485 10 60
111 Budovatelská 484 14 60
112 Budovatelská 482 15 60
115 Na vyhlídce 468 - 479 14 60
207 Golovinova 1326 - 1330 14 100
208 Chomutovská 1203 - 1206 14 100
314 17.listopadu 478 - 481 10 60
316 17.listopadu 472 - 475 10 60
342 17.listopadu 520 - 521 10 60
343 17.listopadu 522 - 523 10 60
347 17.listopadu 530 - 531 10 60
401 Krátká 641 10 60
402 Krátká 642 - 643 10 60
405 Žitná 646 10 60
406 Žitná 647 10 60
407 Polní 653 - 654 10 60
408 Polní 651 - 652 13 60
409 Luční 657 - 658 10 60
410 Luční 655 - 656 10 60
411 Ječná 662 10 60
412 Ječná 660 - 661 10 60
413 Ječná 659 10 60
414 Žitná 648 - 649 10 60
415 Žitná 650 10 60
416 Žitná 663 - 664 10 60
418 Dlouhá 666 10 60
419 Dlouhá 667 - 668 13 60
420 Dlouhá 669 13 60
521 Dlouhá 530 13 60
522 Dlouhá 531 10 60
523 Dlouhá 532 - 533 10 60
524 Dlouhá 534 - 535 10 60
525 Dlouhá 536 - 537 10 60
526 Dlouhá 538 10 60
527 Dlouhá 539 10 60
528 Družstevní 541 - 542 10 60
529 Družstevní 543 10 60
530 Družstevní 544 10 60
535 Okružní 552 15 60
536 Okružní 553 - 554 10 60
540 Příčná 559 - 560 10 60
541 Příčná 561 13 60
542 Příčná 562 10 60
543 Lipová 563 - 564 10 60
544 Lipová 565 10 60
545 Lipová 566 10 60
546 Lipová 567 - 568 12 60
547 Lipová 569 10 60
553 Topolová 578 - 579 10 60
554 Topolová 580 - 581 10 200

DŮLEŽITÉ   UPOZORNĚNÍ !
Žádám všechny družstevníky, aby v případě zjištění rozbi-
tého skla u výtahu neprodleně ohlásili v zájmu zdraví všech 
nájemníků v domě tuto skutečnost buď na zelenou linku 
výtahářské firmy 0800 156 249 nebo správu SBD 316 615.

Tomáš Mozik, technik SBD

Připravované a probíhající investiční akce SBD

Objekt:  Akce:

Budovatelská 484  oprava objektu - západní strana
Budovatelská 482  výměna oken
17.listopadu 478-481 regulace a měření ÚT, výměna těles
17.listopadu 472-475 výměna oken - východní strana
17.listopadu 520-521 výměna oken - severní a západní strava
17.listopadu 522-523 výměna oken - severní a vých. strana
17.listopadu 530-531 výměna oken - celý objekt
17.listopadu 530-531 ošetření svislého rozvodu plynu
Žitná 646  výměna oken - východní strana
Žitná 647  výměna oken - východní a sev. strana
Polní 653-654  výměna oken - severní a jižní strana
Žitná 648-649  výměna oken - východní strana
Žitná 650  výměna oken - východní strana
Dlouhá 536-537  výměna oken - jižní strana
Dlouhá 538  výměna oken - severní strana
Dlouhá 539  výměna oken - jižní strana
Okružní 552  výměna oken - západní strana
Lipová 567-568  výměna oken - východní a záp. strana

Možná už roku 2003, ale 
spíše později, přestane stát 
poskytovat příspěvek ke sta-
vebnímu spoření tak, jak tomu 
bylo dosud. Naznačil to včera 
ministr financí Jiří Rusnok. 
„V nejbližší době k žádným 
změnám nedojde. Nicméně 
problém existuje. Od zavedení 
systému se velmi změnily pod-
mínky - zejména úrokové míry,”
uvedl. Systém je totiž podle 
něj nákladný, když ročně si 
ze státního rozpočtu vyžádá 
přibližně 12 miliard korun. 
„Do budoucna bude nezbytné 
podpořit možná ještě více ty, 
kteří využijí  tohoto státem pod-

porovaného spoření opravdu ke 
stavebním účelům, ale omezit 
podporu těm, kteří pouze vý-
hodně spoří se státní podporou,”
podotkl ministr. Dodal, že po-
kud změnu schválí parlament, 
bude se týkat pouze nových 
smluv.

Stavební spoření, které v ČR 
nabízí šest stavebních spořite-
len, vzrostlo v loňském roce 
podle předběžných údajů o 
více než 25 procent. Pokud 
bude letos růst pokračovat 
podobným tempem, bude mít 
stavební spoření uzavřeno ne-
celých 60 procent lidí.

(převzato z denního tisku)

Stavební spoření
přestane stát dotovat

1. Pořiďte si bezpečnostní dveře nejméně 
3. či 4. kategorie a kvalitní vložku stejné 
úrovně
2. Dbejte na zabezpečení oken, i těch 
zdánlivě malých a nedostupných
3. V bytových domech žádejte sousedy 
o celodenní uzamykání hlavních dveří a 
dobré osvětlení všech prostor jak v domě, 
tak před domem.
4. Vyhněte se ve svém okolí infomacím o 
svém majetku

5. Do bytu vpouštějte v rámci možností co nejmenší počet 
řemeslníků či cizích lidí

6. Než někoho vpustíte, přesvědčete se kukátkem, kdo zvoní, 
používejte řetízek či tzv. dveřní zastavovač, který brání 
otevření, nechte si předložit průkaz

7. Udržujte dobré sousedské vztahy, všímavý soused je nejlepší 
hlídač

8. Kombinujte mechanické zabezpečení s elektronickým
9. Nepoužívejte při odjezdu na dovolenou objednaný vůz 

taxislužby
10. Během dovolené si cenné předměty - šperky, peníze, apod. 

- uložtě raději do bezpečnostní schránky v bance
11. Nezapomeňte na kvalitní pojistnou smlouvu

(MF DNES, 17.5.2002)

Deset rad, jak se vyhnout
vykradení bytu
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SAZBA - K@DYO Vejprty, TISK Akord s.r.o., Chomutov.

TOTO ČÍSLO VYŠLO V NÁKLADU 2 100 ks.
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AUTOŠKOLA PECHOUŠ
zahajuje v úterý 23. 7. 2002 od 18:00 hodin

další kurs uchazečů o ŘP
v učebně Panorama

Tel.: 376 759, 372 090, 0604 - 912 204

Petr Jelínek, Lipová 567/6
Tel.: 0398 - 376 027, 0602 - 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 •

STAP Hlavsa Petr
oprav y vodovodů a kanalizace ,  malířs tv í ,

l ak ý r nic tví ,  žaluzie všeho dr uhu

Chomutovská 61, Klášterec nad Ohří
Tel.: 0398 - 371 135, 316 609

0777 - 255 545, 0776 - 552 267

PRODÁM VÝMĚNA

VAŠE INZERCENebytové prostory středisek

u Prodám dr. 1+1 na novém síd-
lišti. Cena dohodou.
Kontakt: 0457/632 576 po 19-té 
hodině

u Prodám dr. 3+1 na novém síd-
lišti. Cena dohodou. 
Kontakt: 0606/141 259

u Prodám dr. 3+1 v Klášterci n. O. 
Cena dohodou. 
Kontakt 0396/686 464.

u Prodám dr. 1+1 na novém síd-
lišti. Cena dohodou. 
Kontakt: 0606/480 396

u Prodám moderní kočárek 
- trojkombinace (sportovní, 
zapínací taška pro miminko do 
kočárku). Barva je stříbrnošedá, 
nafukovací kola, košík, pláštěnku 
a tašku na kočárek. Zachovalý, 
stáří 10 měsíců. Cena 3.900,-. 
Tel.: 0604/490 089

u Prodám domácí mandl. Váha 
28 kg, napětí 220 V, regulátor 
teploty, délka válce 80 cm. Cena 
3.000,-. 
Kontakt: 0605/291 017

u Prodám plynový  orák. Kon-
takt: 0606/833 863, 0398/374 232

u Vyměním dr. garsoniéru za 1+1 
i státní. 
Kontakt: 0606/34 59 12. 

u Vyměním dr. 3+1 za 2+1 - vše 
na novém sídlišti. 
Kontakt 0398/373 182, 0737/731 
352

u Vyměním 1+1 v 4.patře v ulici 
17. listopadu za 1+1 v přízemí 
(nebo výtah). Zdravotní důvody. 
Kontakt: 0605/706530

u Vyměním dr. 2+1 za dr. 1+1. 
Kontakt: 0398/376 294 19-20 
hodin

u Vyměním dr. byt 1+1 v Lípové 
ul. za dr. byt 2+1 (doplatek). 
Kontakt: 0723/478 471

KOUPÍM

PRONÁJEM

u Koupím dr. byt 2+1 nebo 1+1. 
Cena dohodou.
Kontakt: 0737/830 482

u Pronajmu 2+1. Platba nájmu 3 
měsíce předem.
Kontakt: 0776/734 688

Na četné dotazy našich družstevníků otiskujeme přehled pronajatých neby-
tových prostorů a jejich roční nájmy za rok 2002, které jsou čtvrtletně  účto-
vány do výnosů jednotlivých středisek a budou  zdaněny až v roce 2003.

Montáž žaluzií a silikonového
těsnění do oken a dveří
Petr KAŠPER

Družstevní 541,
Klášterec nad Ohří

Tel.: 0398/374 593 (zázn.)
0607 753 237

Představenstvo družstva 
prodá nejvyšší nabídce zá-
vitořez a externí faxmodem 
55kb/s. Předměty jsou Vám 
k dispozici k prohlédnutí v 
úřední době na správě SBD - 
p. Mozik.  Nabídky odevzdá-
vejte na sekretariát správy 
SBD v zalepené obálce s ná-
pisem „Neotvírat - nabídka 
na prodej DHIM“ do 22. 7. 
2002 do 15:00 hodin. 

Blok

110

111

112

314

316

342
343
407

408

411
413
416

418

419
523
525

527
528

529

530
535
536
540

541
542

546
554

Nájemce

umístění antén
umístění antén
potraviny
umístění antén
posilovna
textil
umístění antén
hračkyhračky
sklad
tabák
textil
květinykvětiny
textil
holičství
parfumerie
kancelář
bazar
potraviny
textil
domácí potřeby
maso-uzeniny
parfumerie
tabák
obuv
chovatelské potřeby
textil
sklad
cukrárna
zubař
potraviny
tabák
drogerie
sklad
sklad
sklad
kabelová televize
videopůjčovna
holičství
drogerie
bazar
bazar
potraviny
pěstírna rybiček
sklad
tabák
kadeřnictví
potraviny
opravna televizí
ovoce-zelenina
rybářské potřeby
potravinypotraviny
kancelář
potraviny

Počet m2

36

24
23
10
41
15
7

15
23,6
56
18
32
15

81,65
32
12
16
42
16
20
51
20

40,8
20
20
47

41,3
20
20
19
5

20
17
49
16

16,6
12
37
42
12
20
19
20
49
22
20
20
20
37
49

roční nájem

10000,00
45000,00
29916,00
10000,00

2400,00
14800,00
23400,00
24600,00

4560,00
4200,00
7500,00

15320,00
33600,00

9600,00
19320,00

3300,00
48990,00
19200,00

7200,00
9600,00

25200,00
9600,00

12072,00
30600,00
12000,00
23280,00

2400,00
15000,00
29726,00
41300,00
20000,00
12000,00

5700,00
1500,00

12640,00
10272,00
29616,00

8400,00
8760,00
7248,00

22332,00
26400,00

7248,00
7260,00

11400,00
10096,00
29400,00
13284,00
14000,00
12000,00
12096,00
22200,00
34800,00

celkem za blok

84916,00

27200,00

48000,00

31580,00

65820,00
48990,00
19200,00

63672,00

42600,00
23280,00

2400,00

44726,00

61300,00
12000,00

5700,00

14140,00
10272,00

46776,00

29580,00
26400,00

7248,00
7260,00

64180,00
14000,00

24096,00
22200,00
34800,00


