
Zápis z jednání technické komise představenstva SBD Praha 8 dne 10. 10. 2016

Přítomní: Šípek, Vrba, Franc, Sailer, Jakoubek
Za TPÚ: Švarc, Němec 

1) Prezentace nového webu PT a.s. (portal.ptas.cz/portal)

SBD Praha 8 dostává od Pražské teplárenské dopisem přes Českou poštu asi 200 
faktur měsíčně, které je třeba vyhodnotit, zkopírovat a archivovat. Využitím nového 
webu by papírová forma odpadla, pracovalo by se pouze s elektronickou. PT a.s.
osloví v této věci jednotlivá společenství vlastníků. I když společenství ve 
správcovské smlouvě zmocnila SBD Praha 8 ke zpracování faktur, požaduje PT a.s.
zmocnění správce všemi vlastníky. TPÚ připraví žádost a zašle ji jednotlivým 
spravovaným objektům během listopadu. Předpokládané využívání nového portálu 
by mohlo začít v roce 2017.

Současně se správcem budou mít k portálu přístup i výbory společenství vlastníků. 
V současné době nelze na portálu rozlišit aktivní a pasivní právo, tedy všichni, kteří 
mají právo prohlížet, mají také právo na změnu. Technická komise doporučuje 
schůzku pracovníků TPÚ s funkcionáři spravovaných objektů.

2) Problémy s umístěním venkovních jednotek splitových klimatizací.

Během letošního léta se zvýšil počet žádostí na TPÚ o stanovisko k umístění 
venkovní části splitové (sestávající z vnitřní a venkovní jednotky) klimatizace. Dá se 
přepokládat, že se stále teplejšími léty poroste i počet lidí, kteří budou chtít svůj byt  
chladit. Pokud si někdo dá venkovní část na lodžii, je to bez větších technických 
problémů.

Při umístění venkovní jednotky na fasádu je problém právní a technický.

Fasáda patří ke společným částem domu, a proto by mělo s umístěním na fasádu 
souhlasit neméně 51% vlastníků jednotek. Při instalaci vnějších jednotek na fasádu 
by mělo být postupováno stejně jako při zřizování soukromých antén pro příjem TV 
signálu ze satelitu, kromě většinového souhlasu by měla být sepsána dohoda o 
podmínkách užívání společné části domu.

Technických problémů je několik, zvláště u zateplených domů. Prostup panelem 
může narušit jeho strukturu a způsobit tepelný most. Pokud je zateplení, musí být 
venkovní jednotka uchycena tak, aby se zateplení nepoškodilo, tedy na distančních 
podložkách. Další problém je s kondenzační vodou, která vzniká v obou částech 
klimatizace a je třeba ji odvést. Vnější část může být hlučná, proto by měli s instalací 
souhlasit minimálně sousedé ze všech stran. Klimatizace by neměla být využívána 
k topení, nelze zohlednit při vyúčtování tepla.

3) Stále více je požadována instalace kamer na objektech. Firma Siemens nabízí 
kromě instalace také vyřízení povolení na ÚOOÚ a zaručuje, že případné pokuty 
zaplatí. Nabízí také režim uchování dat, který vyhovuje obyvatelům domů. Hlavní 
zásady jsou, že nikdo z objektu nemá přístup k datům, data se uchovávají 7 dnů.
Přístup k datům zajistí servisní technik firmy na žádost policie nebo jiného 
oprávněného úřadu.

11.10.2016 předseda TK Ing. J. Šípek




