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Průběh kontroly objektu a zjištěné závady

Fasáda objektu

Vstupní portály

Vnitřní společné 

prostory

Požární zařízení 

Střecha

Spodní stavba

Balkony

Okna             

(společné 

prostory)

V půdním prostoru zjištěna vlhkostní mapa na dřevěném záklopu zateplení stropní 

konstrukce. Předpoklad nedávného zatečení střešní krytinou. Doporučena revize střechy 

s vyčištěním dešťových svodů. V půdním prostoru se nachazí zbytky oplechování a 

anténní technologie. 

Vniřní společné prostory (schodiště, podlahové krytiny, zábradlí,obklady a malby) jsou 

značně opotřebené.  Doporučeno zařadit celkovou opravu fasády do výhledového plánu 

oprav. Doporučeno zařadit celkovou renovaci společných prostor do výhledového plánu 

oprav. Odštíplé schodišťové stupně u vstupu do objektu opravit ihned (hrozí úraz).

Okna ve společných částech (suterenní prostory) jsou bez závad.

Vstupní dveře (ulice, dvůr) funkční. U dveří z uliční části je odlomená spodní ochranná 

lišta (provizorní oprava).

Suterénní prostory bez viditelného zatékání. 

Při vizuální kontrole z ulice zábradlí nevykazuje závady. Další části nemohly být 

zkontrolovány.

Fasáda vykazuje značné opotřebí v podobě degradace omítkoviny. Především v místech 

kolem okenních otvorů, soklové části a odkouření plynových topidel v bytech. Místy 

silně zkorodované hlavice odkouření, někde zcela chybí. Někde jsou provedeny 

nezačištěné prostupy z bytů. Doporučeno zařadit celkovou opravu fasády do 

výhledového plánu oprav.

Výtahy

Elektro

Topení, voda, 

kanalizace, plyn

Nefunkční uzávěry (4ks) na stoupacím vedení vody. Protékající napuštěcí ventil u WC 

(suterén).  Prasklý boiler v uklidové místosti - nutná výměna. Nečitelné označení 

stoupacího vedení (čísla bytů).  Nutno doplnit směrovky k HUP a hl. uzávěru vody. 

Chybějící krytí plynoměrů na chodbách - je již objednáno.

Nefunkční svítidlo ve sklepních prostorech u HUP. Jinak je silnoproudé vedení po 

rekonstrukci z 3/2018 bez závad (dle výchozí revize).

Nefunkční svítidlo (součást výtahu) před nástupištěm 1.NP, jinak bez závad.

PHP jsou dle kontroly z 4/2021 funkční. Požární preventiví kontrola je naplánovaná na 

7/2021. CHÚC průchodné.
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Kontejnerové 

stání a okolí 

objektu

Neodstraněné 

závady

Ostatní

Hromosvod 

Revize na 

objektu
Všechny revize provedeny dle platných předpisů.

Zatřešení nad popelnicemi bez závad. V okolí  žádný nepořádek.

Dle revize drobná závada na jímací soustavě. Nutno prověřit její odstranění.


