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Bezpečné provozování plynových 
rozvodů a spotřebičů v bytech 

v majetku či správě družstva

OZNÁMENÍ
ZELENÁ HORA , stavební bytové družstvo, 
Žďár nad Sázavou oznamuje svým členům 

a obchodním partnerům, že bude družstvo 
(kanceláře i pokladna)

od 27. 12. 2017 do 1. 1. 2018
UZAVŘENO

Žádáme Vás proto, abyste si své záležitosti ve vztahu k družstvu 
řešili nejdéle do 20. 12. 2017 nebo až v lednu roku 2018.

Předseda představenstva

V zájmu vytváření podmínek 
pro účinnou ochranu života a 
zdraví občanů a jejich majetku 
je nezbytné zabezpečit bezpeč-
ný provoz plynových rozvodů a 
spotřebičů (dále jen plynových 
zařízení) v družstevních bytech 
a jednotkách (dále jen byt). Za 
bezpečný provoz těchto plyno-
vých zařízení nese plnou odpo-
vědnost nájemce či vlastník bytu, 
který má tato zařízení v užívání. 
Opravy a údržbu těchto zařízení 
zajišťuje a fi nancuje nájemce by-
tu v souladu s článkem 35 stanov 
družstva v plném rozsahu sám. 
Rovněž vlastníci bytů jsou po-
vinni zajišťovat si opravy a údrž-
bu těchto zařízení, které jsou v 
prohlášení vlastníka i ve smlou-
vě o převodu bytu vymezeny ja-
ko součást bytu, samostatně a na 
vlastní náklady.

Platí obecná povinnost pro ob-
čany udržovat tato plynová zaří-
zení ve stavu, aby se nestala pří-
činou ohrožení života, zdraví či 
majetku samotných uživatelů 
bytu ale i ostatních osob. Rovněž 
platí obecná zásada, že uživatel 
plynových spotřebičů je povinen 
řídit se bezpečnostními pokyny 
pro provoz spotřebiče, které jsou 
součástí dokumentace k takové-
muto spotřebiči. Nemá-li uživatel 
tuto dokumentaci od původního 
spotřebiče, je povinen si zajistit a 
postupovat podle dokumentace 

technicky a funkčně srovnatelné-
ho druhu a typu spotřebiče.

K zajištění bezpečného pro-
vozu plynových zařízení dopo-
ručujeme zejména:

• jedenkrát za tři roky nechat 
provést revizi plynového zařízení

• jedenkrát ročně provádět kon-
trolu těsnosti a stavu plynovodu 
a plynových spotřebičů

• je zakázané zkoušet těsnost 
rozvodů plynu otevřeným oh-
něm 

• při užívání plynových spotře-
bičů se řídit bezpečnostními po-
kyny a návodem k použití, které 
jsou součástí dodávky plynového 
spotřebiče 

• instalovat v místnosti, kde 
je instalován plynový kotel či 
jiný spotřebič, detektor oxidu 
uhelnatého.

Zejména v případech, kdy ná-
jemci či vlastníci bytů proved-
li výměnu původního kotle za 
nový, modernější ale mnohdy i 
s jinými technickými parametry 
a podmínkami pro jeho připo-
jení, kterým původní spalinová 
cesta nemusí vyhovovat, by měli 
být obezřetní. Měli by si nechat 
prověřit, zda připojení kotle bylo 
provedeno správně. 

Podmínkou pro zapojení no-
vého kotle bylo vystavení re-
vizní zprávy kominíkem, který 
potvrdil, že napojení nového 
kotle je provedeno v souladu s 

pronajme tyto volné 
nebytové prostory:

1. Kanceláře
Jedná se celkem o tři kanceláře v I. 

podlaží administrativní budovy o cel-
kové ploše 78,36 m2 s možností vyu-
žití i pro obchodní činnost.

Vstup do budovy je zajištěn hlavním 
vchodem ovládaným po pracovní do-
bě prostřednictvím čipové karty a je 
monitorován kamerovým systémem. 

2. Prodejní či kancelářské prostory
Obchodní či kancelářský prostor 

se samostatným vchodem o ploše 
77,91 m2 v přízemí administrativní 
budovy a se skladem v suterénu o 
ploše 71,13 m2 přístupným po scho-
dišti z obchodního prostoru nebo vra-

ty ze dvora u administrativní budovy.

3. Výrobní či skladovací prostory
Samostatný objekt o celkové výměře 

169,58 m2, z toho dílenské a skladova-
cí prostory 146,15 m2, kancelář 8,4 m2 
a šatnou a sociálním zařízením o cel-
kové ploše 15,03 m2 a přilehlé zpev-
něné ploše 206 m2. Příjezd do areálu 
je z Brněnské ulice branou ovládanou 
po pracovní době prostřednictvím či-
pové katry. Vjezd do areálu je nepře-
tržitě monitorován kamerovým systé-
mem. 

Bližší informace získáte telefonic-
ky na čísle 566 651 911, prostřednic-
tvím e-mailové pošty na adrese info@
sbdzh.cz nebo v sídle družstva na ad-
rese Brněnská 1146/30, Žďár nad Sá-
zavou.

platnými předpisy. Pokud tak-
to nebylo postupováno, může 
docházet k úniku oxidu uhel-
natého do bytu. Rovněž nedo-
statečný přístup vzduchu nutný 
ke správnému odvodu spalin z 
kotle, způsobený například in-
stalací dobře utěsněných plas-
tových oken, ucpáním kanálků 
pro přívod vzduchu (prach na 
mřížkách, zastavění nábytkem, 
zapadlé věci v kanálku a pod.), 
může vést k nedostatečnému 
odvodu spalin z bytu a v důsled-
ku toho ke zvýšení koncentrace 
oxidu uhelnatého v bytě. 

Instalace detektoru oxidu 
uhelnatého může výrazným 
způsobem přispět k ochraně 
zdraví obyvatelů bytu, když jeho 

alarm upozorní na únik tohoto 
jedovatého plynu.

Žádáme nájemce i vlastníky, 
aby v zájmu ochrany zdraví a ma-
jetku s ohledem na stáří objektů, 
instalací a spotřebičů bezodklad-
ně zabezpečili dodržování výše 
uvedených pokynů včetně hlav-
ních zásad bezpečného provozu 
plynových spotřebičů v příloze. 
V případě jakékoliv škodní udá-
losti způsobené špatným tech-
nickým stavem rozvodů či spo-
třebičů v bytě, nese odpovědnost 
za tyto škody nájemce družstev-
ního bytu či vlastník bytu jakož-
to provozovatel těchto plyno-
vých zařízení v bytě. 

 Ing. Zdeněk Štursa
 předseda představenstva

ZELENÁ HORA , stavební bytové družstvo
Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou

Příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí do nového roku

členům družstva 
a obchodním partnerům

přejí
představenstvo, kontrolní komise 
a zaměstnanci SBD Zelená hora


