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

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

od 27. 12. 2018 do 1. 1. 2019
UZAVŘENO

Žádáme Vás proto, abyste si své záležitosti ve vztahu k družstvu 
řešili nejdéle do 19. 12. 2018 nebo až v lednu roku 2019.

Předseda představenstva

Příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí do nového roku

členům družstva 
a obchodním partnerům

přejí
představenstvo, kontrolní komise 
a zaměstnanci SBD Zelená hora

Stačí tedy zadat do políčka dole Váš 
registrační kód a stisknout klávesu 
„Pokračuj“. Program Vás již sám pro-
vede registrací, na jejímž konci bu-
dete mít své jméno a heslo, které si 
musíte uschovat a které Vám do bu-
doucna kdykoliv umožní se připojit 
na Váš účet. 

Kde získáte Váš registrační kód? 
Ten jste dostali již v minulosti na 
předpise záloh na rok 2018 nebo na 
vyúčtování záloh za rok 2017. A pro 
ty z Vás, kteří tyto materiály někam 
založili, a nechce se Vám je hledat, 
uvedeme tento kód znovu na předpi-
se na rok 2019, který obdržíte v pro-
sinci letošního roku.

Co všechno na svém účtu najdete? 
Obrázek o tom si můžete udělat z ná-
sledujících ukázek nabídky, která se 
Vám zobrazí po přihlášení se na Váš 
účet zadáním jména a hesla.

Z uvedeného obrázku je zřejmé, že 
si můžete zvolit, zda si chcete pro-
hlížet informace o svém bytě nebo o 
celém domě. V prvním případě máte 
pod nadpisem „VÝSTUPY ZA UŽI-
VATELE“ výběr dokumentů, které si 
máte možnost prohlédnout. Kliknu-
tím na Vámi zvolené tlačítko se Vám 
zobrazí další členění nabídky, kde si 
můžete dále zvolit například rok, za 
který chcete uvedený údaj prohlížet.

Pokud se rozhodnete pro údaje o 
domě, tak pod nadpisem „VÝSTUPY 
ZA DŮM“ máte pouze jedno tlačít-
ko a po kliknutí na něj se Vám zobra-
zí jednotlivé dokumenty o domě, ze 
kterých si máte možnost vybrat ten, 
který Vás zajímá. Ukázka těchto do-
kumentů je na obrázku vpravo. Tyto 
dokumenty si pak v klidu můžete pře-
číst nebo i vytisknout pro další pou-
žití.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, 
že samotná registrace na portále a 
pak i vlastní prohlížení účtu není nic 
složitého a tyto operace zvládne kaž-
dý, kdo umí alespoň trochu pracovat 
s internetem. Přínosem pro Vás je 
to, že můžete získávat aktuální infor-
mace přímo z domova. Ti, kteří jsou 
zaregistrováni, mají i tu výhodu, že 
dostanou například předpis nebo vy-
účtování záloh v elektronické podobě 
dříve, než ti, co čekají na jejich vytiš-
tění a doručení. 

Pokud je na portál uloženo nějaké 
nové důležité sdělení, budete o tom 
informováni prostřednictvím e-mai-
lu. Stačí Vám se jen podívat na portál 
a zjistit, co je nového.

Chcete více informací o domu či bytu 
– registrujte se na portále www.poschodech.cz
V roce 2016 zahájilo ZELENÁ HO� , stavební bytové družstvo, provoz por-

tálu www.poschodech.cz, který umožňuje nájemcům družstevních bytů a vlast-
níkům bytů ve správě družstva (dále jen „uživatelům bytů“) získat volný přístup 
k informacím o domě či jejich bytě. Od letošního roku pak družstvo zahájilo pl-
ný provoz těchto stránek a postupně zde zveřejňuje většinu materiálů a údajů tý-
kajících se společenství vlastníků a jednotlivých bytů. Pokud chcete získávat tyto 
informace i Vy, stačí se jen zaregistrovat na těchto stránkách.

Jak to máte udělat? To Vám ukážeme v tomto článku.
Stačí si otevřít stránky www.poschodec.cz, kde se Vám objeví mimo jiné i tato 

nabídka na provedení registrace. 

Registrace na tomto portále je vý-
hodná i pro zástupce statutárního 
orgánu domu, kteří touto formou 
dostávají k dispozici navíc další úda-
je o domě, jako například stav a čer-
pání dlouhodobé zálohy na opravy, 
seznamy členů společenství vlastníků 
a pod. Tyto informace pak mohou 
kdykoliv použít při jednání s uživateli 
bytů.

Jste již registrováni na portále 
poschodech.cz? Máte tedy možnost 
nejen přístupu k údajům na něm uve-
deným, ale budeme Vás i průběžně 
informovat prostřednictvím SMS či 
e-mailu o novinkách, které zde budou 
zveřejněny. A abychom tak mohli či-
nit, je třeba, aby Vaše telefonní číslo a 
e-mailová adresa byly stále aktuální. 
Proto dojde-li u vás k jakékoliv změ-
ně těchto údajů, je třeba je změnit i 
na Vašem účtu na těchto stránkách.


