
Zápis ze schůze představenstva SBD Mnichovo Hradiště konané 

dne 24. 4. 2018 od 16.30 hodin v kanceláři správy SBD 

 

Přítomni:  Olga Bajerová, Vítězslav Udržal, Marie Vaňousková, Jana Kovářová,        

                 ing. Iveta Racková, Hana Rašínová 

Omluveni: Jitka Thorovská, Karel Petera, Jana Košková 

      

 Program: 1. Členské záležitosti 

                 2. Různé - informace 

 

Členské záležitosti 

 

Převod členského podílu 

 

ing. Josef Luka, bytem na Výsluní 1056, Mnichovo Hradiště, převádí družstevní podíl k bytu  

č. 7, v ulici Jaselská 1237, Mnichovo Hradiště od 5/2018 na Luboše a Marii Kolumpkovi, 

bytem Boleslavská 778, Bakov nad Jizerou 

 

Václav Doškář, bytem Lidická 987, Mnichovo Hradiště, převádí družstevní podíl k bytu  

č. 13, v ulici Lidická 987, Mnichovo Hradiště od 5/2018 na Lenku Patřičnou, bytem Budov-

cova 336, Mnichovo Hradiště 

        představenstvo bere na vědomí 

 Podnájem bytu 

 

Jindřich Kolář, bytem S. K. Neumanna 104, Mnichovo Hradiště, žádá o povolení podnájmu 

družstevního bytu č. 18 v Lidické ulici čp. 1006, Mnichovo Hradiště paní Janě Sedláčkové,   

od 1. 5. 2018 – 30. 4. 2018 s prodloužením  

 

Vladimíra Hančlová, bytem Na Kamenci 1199, Mnichovo Hradiště, žádá o prodloužení pod-

nájmu družstevního bytu č. 7 v Lidické ulici čp. 987, Mnichovo Hradiště panu Vladimíru 

Kellerovi, bytem Pražská 341, Benátky nad Jizerou od 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019 

 

Miloš Pešta, bytem Velkostudecká 66, Loučeň, žádá o prodloužení podnájmu družstevního 

bytu č. 19 v Lidické ulici 987, Mnichovo Hradiště, panu Petru Poučovi, bytem Interbrigadis-

tů 178, Přerov k datu 28. 2. 2019 

 

Petra Bittnerová, bytem Turnovská 257, Mnichovo Hradiště, žádá o prodloužení podnájmu 

družstevního bytu č. 22 v Lidické ulici 987, Mnichovo Hradiště, panu Václavu Rožďalov-

skému, bytem Masarykovo nám. 1, Mnichovo Hradiště k 1. 3. 2018  

         představenstvo souhlasí 

 

Přestavba bytu 

 

Martin Juhas, ČSLA 1247, Mnichovo Hradiště, žádá povolení přestavby – vybourání byto-

vého jádra, odstranění dělících příček mezi místnostmi, nové příčky ze sádrokartonových 

desek v původním dispozičním řešení /viz nákres/, statický posudek doložen 

 



Jaroslav Myška, Hřbitovní 991, Mnichovo Hradiště, žádá o povolení – přezdít příčku 

v kuchyni, při modernizaci kuchyně došlo k destrukci stávající příčky mezi koupelnou a ku-

chyní – ve stávajícím místě bude příčka přezděna zdivem Porotherm 

 

Marcela Barešová, Lidická 987, Mnichovo Hradiště žádá o povelní přestavby – rekonstrukce 

bytového jádra, vybourání stávající konstrukce bytového jádra a odstranění dělící příčky me-

zi chodbou a kuchyní, bytové jádro nahradit novými příčkami z tvárnic YTONG v původním 

dispozičním řešení, statický posudek doložen  

         představenstvo souhlasí 

 

Různé – Informace 

 

Odpověď na stížnost – Iveta Strižencová, předseda samosprávy domu Lidická 987-988 

Ke stížnosti se vyjádřili manželé Sedláčkovi, vlastníci bytu v Lidické ulici 987 – podnájemci 

manželé Lakotosovi 

- s podnájemci má problém pouze paní Strižencová, ostatní obyvatelé s nimi problémy 

nemají 

- na členské schůzi domu byl projednáván úklid, důvodem však nebyl nepořádek po 

podnájemnících manželů Sedláčkových /informace od nájemníků domu/, ani paní 

uklízečka nemám žádné problémy s podnájemníky 

- manželé Sedláčkovi požadují po paní Strižencové doložení stížností obyvatel domu 

- na základě pomluvy podali manželé Lakatosovi trestní oznámení na paní Striženco-

vou  

 

Optická síť – Mnichovo Hradiště 

Společnost T MOBILE Czech Republic a.s., si dovoluje oslovit prostřednictvím společ-

nosti Etewa s.r.o., zástupce domů SBD s nabídkou bezplatného zřízení přípojky optické 

sítě vysokorychlostního internetu  

První fáze – přivedení a umístění telekomunikační technologie do sklepních prostor domu, 

schůzky s předsedy samospráv domů budou sjednány během měsíce května zástupcem firmy 

Etewa s.r.o. Evou Boukalovou 

Souhlas nezavazuje k používání služeb a nic nestojí 

 

Laknestav – Ladislav Knébl, Ohrazenice 269 – stavební firma 

Firma Laknestav bude provádět stavební práce na poz. st.p.č. 2261, MěÚ Mnichovo Hradiště 

povolil část záboru veřejného prostranství p.č. 125/1 a umístit před kotelnu Máchova staveb-

ní buňku 

  

 

 

 

Zapsala: Kovářová, 24. 4. 2018 

 


