
MATTIOLIHO
Adresa: Praha 10 Mattioliho 3274/1, 3, 5, 7

19.6.2013 7:30 10:20 první návštěva a seznámení s objektem, převzetí klíčů - 8:15-10:20 s p. Hroudou

p. Hrouda řešil planý poplach EPS s f. Arnyka

DATUM OD DO OBJEKT/VCHOD MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

19.6.2013

1, 3, 5, 7
schodiště + plochy před výtahy (-1.PP, 

-2.PP)

nafoukané listí a vlhkost z požárních 

přetlakových výdechů (po planém požárním 

poplachu)

zametení a vytření uvedených prostor

1 přízemí u výtahu nesvítí 2 světla 2x výměna žárovky

3 4. patro nesvítí světlo na chodbě 1x výměna žárovky

5 podesta mezi 4. a 5. patrem nesvítí světlo 1x výměna žárovky

5 1. patro nedoklapávají dveře seřízení zavírače

7 přízemí - dveře vedle kočárkárny
křídlo dveří drhne o podlahu, dveře 

zůstávají otevřené

nutné seřízení dveřního křídla v závěsech 

(seřízeno 20.6.)



7 přízemí - kočárkárna nesvítí světlo + chybí kryt 1x výměna žárovky,

7 8. patro nesvítí světlo 1x výměna žárovky

7 2. patro nedoklapávají dveře seřízení zavírače

7 podesta mezi 1. a 2. patrem nesvítí světlo 1x výměna žárovky

7 1. patro nedoklapávají dveře seřízení zavírače

13:15 vým. stanice výměníková stanice I nesvítí světlo 1x výměna žárovky

1, 3, 5, 7 nástěnky info o TV vyvěšení informace o TV programech

garáž (1. sut.) před stáním 15 nesvítí zářivka 1x výměna startéru

garáž (1. sut.) před stáním 2 nesvítí zářivka 1x výměna startéru

garáž (1. sut.) před G36 nesvítí zářivka 1x výměna startéru

garáž (1. sut.) stání 38 nesvítí zářivka dodání startéru

garáž (1. sut.) před G 25 nesvítí zářivka 1x výměna startéru

garáž (1. sut.) stání 54 nesvítí zářivka 1x výměna startéru

garáž (1. sut.)

na konci ulice /před odbočkou vlevo nesvítí zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

garáž (1. sut.) před stáním 18 nesvítí zářivka 1x výměna zářivky

garáž (1. sut.) před G 25 nesvítí zářivka 1x výměna zářivky

garáž (1. sut.) stání 54 nesvítí zářivka 1x výměna zářivky

garáž (2. sut.) stání 111 nesvítí zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

garáž (2. sut.) sušárna (sklepní kóje S 84-104) nesvítí zadní světlo 1x dodání žárovky

garáž (2. sut.) stání 129 nesvítí zářivka zaparkované auto (opraveno 24.6.)

garáž (2. sut.) asi v 1/2 ulice (u stání 129) nesvítí 3 zářivkové tělesa za sebou vadné čidlo  - vyřešeno dodavatelsky

garáž (2. sut.) stání 132 nesvítí zářivka

zaparkované auto a motocykl (10.7. 

zjištěno vadné čidlo - bude vyměněno až 

bude stání volné)

garáž (2. sut.) stání 135 nesvítí zářivka zaparkované auto (opraveno 10.7.)

garáž (2. sut.) konec ulice /2. zářivka od konce nesvítí zářivka dodání zářivky a startéru - NEPOMOHLO

17:00 garáž (2. sut.) sjezd z -1.PP do -2.PP nesvítí 2 tělesa (2x2 zářivky)

příliš vysoko - bude řešeno dodavatelsky 

(nutné lešení)

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

20.6.2013 19:00 20:00 7 přízemí výtahové dveře poškrábané výtahové dveře opraveno 21.6. (viz níže)

7
přízemí napravo od výtahu - 

sádrokartonová stěna
prokopnutá díra již opraveno 

5 přízemí - vchodové dveře dveře drhnou o rohožku
přizvednutí dveřního křídla v závěsech a 

seřízení zavírače



DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

21.6.2013 8:00 14:30 7 přízemí - výtahové dveře poškrábané výtah. dveře a zárubeň
přetření části dveří a zárubně šedou 

barvou 

8:20
1, 3, 5, 7 okolo všech objektů - okap. chodníčky plevel na okapových chodníčcích pletí plevele

8:30 10:20 1:50
7 přízemí - dveře vedle kočárkárny

křídlo dveří drhne o podlahu, dveře 

zůstávají otevřené

přizvednutí dveřního křídla v závěsech, 

dveře funkční 

10:30 11:00 0:30
1, 3, 5, 7 okolo všech objektů - okap. chodníčky plevel na okapových chodníčcích dopletí okapových chodníčků

11:20 14:30 3:10 na chodníku odpadkové koše částečně zaplněné vysypání odpadků

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

24.6.2013 7:50 1 roh budovy plný odpadkový koš 1x vysypání koše

5 přízemí, chodba u schodiště nesvítí světlo 1x výměna žárovky

3 2. suterén, před výtahem nesvítí světlo zprovoznění čidla

8:45 1, 3, 5, 7 všechny objekty kontrola zavíračů a žárovkových světel zkontrolováno - bez závad

garáž (1. sut.) nad stáním 36 vytržené zářivkové těleso ze stropu připevnění zář. tělesa

garáž (1. sut.) stání 52 nesvítí 1 zářivka zaparkované auto (opraveno 22.7.)

garáž (1. sut.) stání 67, 68 (u západních vrat) nesvítí celé těleso (2 trubice) vadné čidlo - vyřešeno dodavatelsky

garáž (1. sut.) ulice u západních vrat nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

garáž (2. sut.) stání 143 nesvítí celé těleso (2 trubice) zaparkované auto (opraveno 1.7.)

garáž (2. sut.) stání 129 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

garáž (2. sut.) stání 135 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

garáž (2. sut.) před 120 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru

garáž (2. sut.) stání 103 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru

garáž (2. sut.) stání 101 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

garáž (2. sut.) před G 42 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru

11:00 garáž (2. sut.) stání 132 nesvítí 1 zářivka

zaparkované auto a motocykl (10.7. 

zjištěno vadné čidlo - bude vyměněno až 

bude stání volné)

1, 3, 5, 7 všechny objekty + okolí domů
nové požadavky a závady od p. Brože (viz 

seznam s obrázky)
postupně - viz další následná evidence 



12:45

telefonát do Aryky EPS - hlásí závadu 2 + skříň u vrat píská

problém přetrvává od začátku, je možné 

napsat e-mailem požadavek na opravu, 

technik by mohl přijet zařízení zresetovat, 

ale pravděpodobně se chyba bude 

opakovat - možná závada vznikla již při 

instalaci zařízení (vadná kabeláž ??)

dětské hřiště dětské hřiště plevel a zeleň v prostoru hřiště
pletí plevele a zastřižení zeleně, větví 

zasahujících přes plot do hřiště

dětské hřiště dětské hřiště plný odpadkový koš 1x vysypání koše

16:40

čidla bude řešit ve středu (neměl je s 

sebou, opravy fasády až na podzim)

17:00 odchod

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

26.6.2013 7:40 9:00 7 přízemí - výtahové dveře poškrábané výtahová zárubeň natření celého rámu výtahových dveří

garáž 1. suterén, východní vrata vrata se nezavírají restart vrat přes jističe

zahrada u 

objektu 5
ventilační světlík závada ze seznamu - ve světlíku roste plevel odstranění plevele

12:00
u objektu 1

východní část - hranice trávníku a 

zámkové cesty

okolo kamenů ohraničujících trávník je 

vysoká tráva
ostříhání trávy

14:15
1, 3, 5, 7

pomezí trávníku a okapových 

chodníčků okolo všech budov

závada ze seznamu - na pomezí trávníku a 

kamení jsou neposekané ostrůvky trávy
ostříhání neposekané trávy

na chodníku odpadkové koše částečně zaplněné 3x vysypání odpadků

17:20 na chodníku odpadkové koše chybějí sáčky na psí exkrementy 2x doplnění sáčků

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

28.6.2013 7:30 8:00 okolo kontejnerů nepořádek, odložené plastové kusy úklid, odnesení do kontejneru na plasty

garáž (1. sut.) stání 72
zářivkové těleso je na jedné straně vytržené 

ze stropu

zaparkované auto - bude opraveno při 

uvolnění stání

garáž (2. sut.)
před stáním 137, na konci chodby 

(pod sjezdem)
nesvítí 3 zářivková tělesa vadné čidlo - vyřešeno dodavatelsky

garáž (2. sut.) stání 132 nesvítí 1 zářivka

zaparkované auto a motocykl (10.7. 

zjištěno vadné čidlo - bude vyměněno až 

bude stání volné)

garáž (2. sut.) stání 143 nesvítí celé těleso (2 trubice) zaparkované auto (opraveno 1.7.)

p. Svatoš - seznámil jsem ho s nefunkčními čidly v garáži a s požadavky na odstranění závad (od K. 

Brože)



8:15 8:45
garáže 1. a 2. suterén kontrola snímačů plynu fou Deco

provedeno - bez závad, protokol na stole p. 

Hroudy

garáže (2. sut.) G 53 vlhko v garáži pí. Knauzové

projednáno s pí. Knauzovou - jedná se o 

kondenzát, stav se prý zlepšil, v případě 

opakování či dalšího zjištění, jsem paní 

informoval, aby se obrátila na domovníka

9:00 10:00 před 7 okrasné keře u parkovacích stání keře přerůstají do stání a chodníku ostříhání přesahujících částí keřů

10:10 12:00

před 7, 5, 3 trávník sekání trávníku

trávník posekán jen od 7 do 3 vchodu, 

došlo ke škrtnutí o kámen skrytý v trávě, 

následně zjištěn poškozený žací nůž a únik 

oleje podél hřídele - pravděpodobně 

netěsnící gufero na hřídeli

mezi vchody    7 a 

5
kanál v trávníku

závada ze seznamu - mezi vchody 5 a 7 je 

kanál ucpaný kamením
vyčistění kanálu zasypaného kamením

garáž (1. sut.)
průchozí chodbička ke sjezdu (u 

výměník. stanice I)
nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

garáž (2. sut.) chodbička u gravit. dveří nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

14:45 na chodníku odpadkové koše částečně zaplněné 4x vysypání odpadků

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

1.7.2013 8:00 17:00 na chodníku odpadkové koše (sáčky) chybějí sáčky na psí exkrementy 3x doplnění sáčků

1, 3, 5, 7 všechny objekty kontrola zavíračů a žárovkových světel
zkontrolováno - nesvítí světlo na podestě v 

objektu 5 mezi přízemím a 1. patrem

1, 3, 5, 7 nástěnky nový měsíc - výkaz úklidu
4x výměna rozpisu úklidových a 

domovnických prací

garáž (2. sut.) zadní polovina ulice nesvítí zářivky nahození jističe č. 15

1 3. patro - před bytem 47 chybí kryt světla dodáno 

5 levý výtah nesvítí zadní zářivka voláno do firmy Schindler - opraveno

5 podesta mezi přízemím a 1. patrem nesvítí světlo dotažení žárovky

garáž (2. sut.) stání 143 nesvítí celé těleso (2 trubice) 2x výměna startéru

garáž (2. sut.) stání 132

nesvítí celé těleso (2 trubice)

zaparkované auto a motocykl (10.7. 

zjištěno vadné čidlo - bude vyměněno až 

bude stání volné)

1 záhony za objektem 1 a 3 plevel v záhonech

pletí plevele a zastřižení zeleně, větví 

zasahujících přes plot do hřiště - ještě 

nedokončeno



na chodníku odpadkové koše částečně zaplněné 4x vysypání odpadků

garáž (1. a 2. sut.) pod objekty 3 a 5 (J)

výpadek elektřiny - nesvítí světla, zavřené 

gravitační dveře, nefungují čtečky čipů u 

dveří do garáží ani u vchodových dveří

hledání příčiny - nalezen spadlý  jistič 

"Režie" v objektu 3 - přízemí naproti 

výtahu - nahození jističe, kontrola UPS a 

světel ve všech objektech (přijel elektrikář 

p. Tykal - nezjistil žádnou závadu, vyměnil 

čidlo v garáži   (2. sut.) na konci chodby

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

3.7.2013 7:55
1, 3, 5, 7, garáže všechny objekty

kontrola zavíračů a žárovkových a 

zářivkových světel
zkontrolováno - viz níže

garáž (1. sut.) stání 52 nesvítí 1 zářivka zaparkované auto (opraveno 22.7.)

garáž (2. sut.) stání 135 1 zářivka bliká zaparkované auto (opraveno 10.7.)

garáž (2. sut.) stání 132

nesvítí celé těleso (2 trubice)

zaparkované auto a motocykl (10.7. 

zjištěno vadné čidlo - bude vyměněno až 

bude stání volné)

garáž (2. sut.) před stáním G 49 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

5 přízemí - vchodové dveře dveře se nezavírají voláno p. Svatošovi

9:00 7 přízemí - kočárkárna chybí kryt světla dodáno 1.7.

9:10 12:00 3, 5, 7 záhony za objekty plevel v záhonech plení záhonů  

13:00 15:30

5, 7 záhony za objekty plevel v záhonech

doplení záhonů - plevel prozatím ponechán 

na hromádkách u záhonů (už nebyl čas na 

odklizení - přijel p. Teplý)

15:30 16:15

5 přízemí - vchodové dveře dveře se nezavírají

v 15:30 přijel p. Teplý a ve spolupráci s ním 

dveře seřízeny - zatím funkční + ukázal 

jsem mu trubku v zemi a díru v zemi

dětské hřiště odpadkový koš plný koš 1x vysypání odpadků

16:25 17:00

zadní zahrada 

mezi 3 a 5
trs trávy s trubkou v zemi

závada ze seznamu - "ostrůvek trávy ?" - v 

trávě je železná trubka, která trčí cca 10 cm 

nad povrch terénu

trubka částečně obnažena odkopáním (viz 

foto), vyřešeno dodavatelsky uříznutím 

trubky

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

8.7.2013 8:00
1, 3, 5, 7 všechny objekty - nástěnky, výtahy oznámení o revizi EPS

umístění oznámení o revizi EPS na 

nástěnky a do kabin výtahů

na chodníku odpadkové koše částečně zaplněné 4x vysypání odpadků



garáž 1. suterén, východní vrata při příchodu do práce byla vrata otevřená restart vrat přes jističe

7 chodby, schodiště
kontrola zavíračů a žárovkových a 

zářivkových světel vše OK

1, 3 2 místa u fasády (viz foto)
popínavé keře rostou po fasádě (úkol od K. 

Brože) ostříhání a odstranění částí keřů z fasády

mezi 1 a 3 kanál v trávníku
kanál je ucpaný kamením a obrostlý trávou 

(úkol od K. Brože)

vyčistění kanálu (ovšem, čistil jsem jiný 

kanál, než bylo požadováno - spletl jsem 

kanál (viz foto)

zadní zahrada za 

obj. 1
betonový poklop u plotu drny u plotu v místě poklopu odnesení drnů mimo zahradu

zadní zahrada okolo keřových záhonů hromádky plevele po předchozím pletí likvidace plevele (igelit. pytle + kontejnery)

11:55 17:50 zadní zahrada trávník neposekaná tráva posekání celé zadní zahrady traktor. 

dětské hřiště odpadkový koš plný koš vysypání odpadků

dětské hřiště řetízková houpačka sedátko je nalomené demontáž houpačky

18:30 na chodníku odpadkové koše chybějí sáčky na psí exkrementy 3x doplnění sáčků

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

10.7.2013 7:30 na chodníku odpadkové koše částečně zaplněné 4x vysypání odpadků

1, 3, 5, 7, garáže všechny objekty
kontrola zavíračů, žárovkových a 

zářivkových světel
zkontrolováno - viz níže

1 přízemí, před levým výtahem nesvítí světlo 1x výměna žárovky

5 5. patro před bytem 63 nesvítí světlo 1x výměna žárovky

garáž (1. sut.) stání 52 nesvítí 1 zářivka zaparkované auto (opraveno 22.7)

garáž (2. sut.) stání 86-87 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru

garáž (2. sut.) stání 147 bliká 1 zářivka
zaparkované auto - bude opraveno po 

uvolnění stání

garáž (2. sut.) stání 132 nesvítí 2 zářivky

2x výměna startéru + 2x výměna zářivky - 

NEPOMOHLO - vadné čidlo - bude řešeno 

dodavatelsky po uvolnění stání

9:25 garáž (2. sut.) stání 135 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

9:30
1, 3

vedle chodníků do vchodu po obou 

stranách
zanešené odtokové kanálky vyčistění kanálků (viz foto)

zadní zahrada mezi 1 a 3
na pokyn K. Brože - zřejmě pozůstatek 

stavby - betonový kámen v zemi  
vykopání a odstranění kamene (viz foto)

u vjezdu I
okapový chodníček z kačírku (po 

pravé straně vjezdu)
na pokyn K. Brože - tráva, plevel a rostliny

vypletí, ostříhání, vyčistění prostoru (viz 

foto)



u vjezdu I betonové stěny vjezdu
na pokyn K. Brože - popínavé rostliny jsou 

přerostlé až na zem

ostříhání rostlin, zametení prostoru vjezdu 

(viz foto)

u vjezdu K
okapový chodníček z kačírku (po obou 

stranách vjezdu)

na pokyn K. Brože - plevel + keře přerůstají 

do chodníčku

ostříhání keřů, vypletí plevele z kačírku + 

uklizení prostoru 

garáže 3 kamery (2x v 1.PP + 1x v 2.PP)
někdo přestříhal kablíky ke kamerám (viz 

foto)
3x oprava kabeláže kamer 

7 vrata do garáže údajně začínají rezivět vrata

z vnější strany vrat je cca 7. lamela odshora 

v několika místech lehká rez způsobená 

patrně sedřením ochranné pozinkové 

vrstvy způsobené pohybem vrat (viz foto) - 

bude přebroušeno a přetřeno

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

12.7.2013 7:50 na chodníku odpadkové koše částečně zaplněné 4x vysypání odpadků

1, 3, 5, 7
za vchodovými dveřmi - krabice na 

letáky
 letáky + papíry

vyhození letáků a papírů do kontejneru na 

papír

garáž 1. suterén, východní vrata při příchodu byla vrata otevřená restart vrat přes jističe

9:00
1, 3, 5, 7, garáže všechny objekty

kontrola zavíračů, žárovkových a 

zářivkových světel
zkontrolováno - viz níže

1 3. patro - před bytem 47 stále chybí kryt světla dodáno 1.7.

garáž (1. sut.) stání 52 nesvítí 1 zářivka zaparkované auto (opraveno 22.7) (viz 

garáž (1. sut.) před stáním 76 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

garáž (1. sut.) před stáním 78 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

garáž (2. sut.) stání 147 bliká 1 zářivka
zaparkované auto - bude opraveno po 

uvolnění stání  (viz foto)

garáž (2. sut.) před stáním 132 nesvítí 1 zářivka 1x výměna zářivky

7 2. patro - vchodové dveře dveře se údajně nezavírají zkontrolováno - vše v pořádku

garáž (2. sut.) mezi G 51 a G 52
špatně parkuje Mercedes 250C, bílé barvy 

SPZ - nemá

za stěrač umístěno Oznámení o 

nesprávném parkování (viz foto)

garáž (1. sut.) napravo od stání 63
špatně parkuje BMW kabriolet, červené  

barvy SPZ - 7S8 4647

za stěrač umístěno Oznámení o 

nesprávném parkování (viz foto)

7 mezi 7. a 6. patrem pravé okno nejde zavírat oprava kliky

10:30 11:15 0:45

1, 3, 5, 7, garáže všechny objekty revize EPS fou Aryka

spoluúčast při provádění revizní zkoušky 

EPS - vše OK, podepsán protokol o kontrole 

a Zpráva o pravidelné elektro revizi (mám 

11:20 11:35 0:15
1, 3, 5, 7, garáže

všechny objekty - výtahy, dveře do 

garáží, vchodové dveře
umístěno Oznámení o revizi EPS

sundání Oznámení o revizi EPS ze všech 

dveří a z výtahových kabin

11:45 12:15 0:30 1, 3, 5, 7 1. suterén - výústky požární VZT nafoukané listí a papíry po zkoušce EPS úklid - zametení 



13:00 14:15 1:15 dětské hřiště dětské hřiště plný odpadkový koš plevel v písku 1x vysypání koše, pletí plevele, kontrola 

14:25 14:30 0:05 na chodníku odpadkové koše (sáčky) chybějí sáčky na psí exkrementy 3x doplnění sáčků 

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

15.7.2013 7:30 na chodníku odpadkové koše částečně zaplněné 3x vysypání odpadků

1, 3, 5, 7
za vchodovými dveřmi - krabice na 

letáky
 letáky + papíry

vyhození letáků a papírů do kontejneru na 

papír

17:30 před 7, 5, 3, 1 přední zahrada - keře, živé ploty potřeba vypletí a sestříhání přerostlých keřů stříhání a pletí keřů

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

17.7.2013 7:55 7 místnost pro traktor zapnutý ventilátor vypnutí ventilátoru

1, 3, 5, 7
za vchodovými dveřmi - krabice na 

letáky
 letáky + papíry

vyhození letáků a papírů do kontejneru na 

papír

3 přízemí - chodba před byty nesvítí světlo 1x výměna žárovky

7 7. a 8. patro - před výtahy nezhasíná světlo seřízení čidla

8:20 13:40 5:20 zadní zahrada trávník neposekaná tráva posekání celé zadní zahrady traktor. 

 - místnost slaboproudu v 1. suterénu
převzetí 5 ks naprogramovaných čipů od fy 

Cofely (p. Čief)
převzato vč. Servisního listu č. CIP 84/13

garáž (1. sut.) 3. zářivka před vraty zářivka bliká 1x výměna zářivky

na chodníku odpadkové koše částečně zaplněné 4x vysypání odpadků

na chodníku odpadkové koše (sáčky) chybějí sáčky na psí exkrementy 2x doplnění sáčků 

1, 3, 5, 7, garáže všechny objekty
kontrola zavíračů, žárovkových a 

zářivkových světel
zkontrolováno - viz výše

17:00 1 příjezdová cesta do garáže plevel u obrubníků vypletí a zametení míst u obrubníků

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

19.7.2013 7:50
1, 3, 5, 7

za vchodovými dveřmi - krabice na 

letáky
 letáky + papíry

vyhození letáků a papírů do kontejneru na 

papír

na chodníku odpadkové koše částečně zaplněné 2x vysypání odpadků

8:20 3 vchodové dveře upadlá spodní lišta dveří upevnění a zafixování lišty

8:30 13:00
7 prostor napravo od vjezdu do garáže pletí + ostříhání keřů provedeno

13:30
1, 3, 5, 7, garáže všechny objekty

kontrola zavíračů, žárovkových a 

zářivkových světel
zkontrolováno - viz níže

7 1. patro - chodba nesvítí světlo 1x výměna žárovky



14.00 1 5. patro - chodba nesvítí světlo 1x výměna žárovky

14:30 dětské hřiště dětské hřiště plný odpadkový koš plevel v písku 1x vysypání koše, pletí plevele, kontrola 

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

22.7.2013 7:55 8:00 0:05

na chodníku u č.1 

a 3 odpadkové koše
plné 2x vysypání odpadků

8:10 9:20 1:10
1, 3, 5, 7 obrubník chodníku

plevel mezi chodníkem a obrubníkem a v 

zámkové dlažbě
pletí a čištění 

9:20 9:45 0:25
1, 3, 5, 7

za vchodovými dveřmi - krabice na 

letáky
 letáky + papíry

vyhození letáků a papírů do kontejneru na 

papír

9:45 garáž (1. sut.) stání 52 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

0:00

garáž (2. sut.)

chodbička k místnostem EPS, UPS, 

Slaboproudu a sklepům     S 105 - 119, 

135

nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

0:00 garáž (2. sut.) stání 129 nesvítí 1 zářivka zaparkované auto - opraveno 29.7. 

10:05 garáž (2. sut.) stání 137 +138 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky

0:00 1 1. patro nezaklapávají dveře seřízení zavírače

0:00 3 1. patro - před výtahem nezaklapávají dveře seřízení zavírače

0:00 5 4. patro nezaklapávají dveře seřízení zavírače a dveřních křídel

10:10 11:15 1:05 7 přízemí - před výtahem nesvítí světlo 1x výměna žárovky

0:00 3 kočárkárna nezhasíná světlo vadné čidlo - vyměnil p. Svatoš 23.7.

11:45 15:30 3:45
1, 3, 5, 7 obrubník chodníku

plevel mezi chodníkem a obrubníkem a v 

zámkové dlažbě
dokončení pletí a čištění 

15:30 16:20 0:50
1, 3, 5, 7 okolo všech objektů - okap. chodníčky plevel na okapových chodníčcích vypletí plevele (foto)

16:30 16:35 0:05 na chodníku odpadkové koše chybí sáčky na psí exkrementy 1x doplnění sáčků - poslední

16:35 17:00 0:25 dětské hřiště dětské hřiště kontrola bez závad

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

24.7.2013 7:55 na chodníku odpadkové koše plné 4x vysypání odpadků

na chodníku odpadkové koše (sáčky) chybějí sáčky na psí exkrementy 3x doplnění sáčků 

1, 3, 5, 7
za vchodovými dveřmi - krabice na 

letáky
 letáky + papíry

vyhození letáků a papírů do kontejneru na 

papír

garáž (1. sut.) stání 73
zářivkové těleso je částečně uvolněné ze 

stropu
zatím neřešeno - stále zaparkované auto

garáž (1. sut.) před stáním 41 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru + 1x výměna zářivky



garáž (1. sut.) před stáním 11 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru 

1 přízemí před schodištěm nezaklapávají dveře seřízení závěsů dveří

1 přízemí - vchodové dveře znečištěná skleněná výplň vyčištění skla

garáž (2. sut.) stání 147 nesvítí 1 zářivka
zaparkované auto - bude opraveno po 

uvolnění stání  (viz foto)

garáž (2. sut.) stání 129 nesvítí 1 zářivka zaparkované auto - (opraveno 29.7.) 

garáž (2. sut.) stání 132 nesvítí celé těleso (2 trubice)
zaparkované auto + motocykl, je vadné 

čidlo - bude opraveno po uvolnění 

1, 3, 5, 7, garáže všechny objekty
kontrola zavíračů, žárovkových a 

zářivkových světel
zkontrolováno - viz níže

7 kočárkárna chybí kryt světla dodání krytu

1 3. patro - před bytem 47 chybí kryt světla dodání krytu

dětské hřiště dětské hřiště pletí plevele v písku + vizuální kontrola provedeno

garáž (1. sut.)
za východními garážovými vraty (u 

dveří k výtahu obj. K

zaparkovaná vozidla na nepovolených 

místech (2x po sobě)

umístění Oznámení o nevhodném 

parkování (foto)

1
1. parkovací místo + poslední záhon u 

cesty do garáže
plevel v záhonech + přerostlé keře

pletí záhonů a ostříhání keřů (nutno 

pokračovat na dalších místech směrem k 

17:00

5 zvonky
info od p. Hroudy - p. Vágnerovi nezvoní 

zvonek u vchodových dveří (u bytu funguje)

pokus o opravu zvonku - zjistil jsem, že 

zvonek není zapojen - svazek kablíků je 

stočen v prostoru za tlačítky) - nutná 

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

26.7.2013 7:50 na chodníku odpadkové koše 2 částečně zaplněné koše 2x vysypání odpadků

před 3 prostor kontejnerů vyházené odpadky mimo kontejnery úklid okolo kontejnerů (foto)

1, 3, 5, 7
za vchodovými dveřmi - krabice na 

letáky
 letáky + papíry

vyhození letáků a papírů do kontejneru na 

papír

8:00 8:30
dětské hřiště zámková dlažba písek na zámkové dlažbě

zametení písku ze zámkové dlažby zpět do 

prostoru pískoviště + vizuální kontrola 

8:45 12:30 3:45

před 7
u parkovacích stání, v prostoru 

kontejnerů

plevel v záhonech + přerostlé keře, plevel v 

zámkové dlažbě

pletí, stříhání keřů, vytrhání plevele ze 

zámkové dlažby parkovacích stání (ještě 

není dokončeno v celém úseku)

13:00 14:30
1, 3, 5, 7, garáže všechny objekty

kontrola zavíračů, žárovkových a 

zářivkových světel
zkontrolováno - viz níže

1 přízemí před schodištěm nezaklapávají dveře seřízení závěsů dveří

1 přízemí - vchodové dveře znečištěná skleněná výplň vyčištění skla

garáž (2. sut.) stání 147 nesvítí 1 zářivka
zaparkované auto - bude opraveno po 

uvolnění stání 



garáž (2. sut.) stání 129 nesvítí 1 zářivka zaparkované auto - (opraveno 29.7.) 

garáž (1. sut.) konec garáží (neoficiální místo)
zaparkovaná vozidla na nepovolených 

místech (2x)

umístění Oznámení o nevhodném 

parkování (foto)

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

29.7.2013 7:45 7:50 0:05 na chodníku odpadkové koše 4 zaplněné koše 4x vysypání odpadků

7:45 7:50 0:05
3

za vchodovými dveřmi - krabice na 

letáky
 letáky vyhození letáků 

7:50 8:20 0:30 1 nalevo u vjezdu do garáže mrtvá kachna (foto) likvidace kachny, opláchnutí místa

8:30 8:40 0:10 1 vjezd do garáží nedopalky, nečistoty zametení vjezdu

8:45 10:00 1:15
1, 3, 5, 7, garáže všechny objekty

kontrola zavíračů, žárovkových a 

zářivkových světel
zkontrolováno - viz níže

J 1. suterén - dveře do garáže nejdou otevřít ze strany garáží zjištěn uvolněný zámek - dotažení zámku

garáž (1. sut.) stání 73
asi nezhasíná zářivkové světlo + drží pouze 

na 1 místě (závada z 24.7.)
znovu zkontrolováno - světlo zhasíná

5
podlaha na chodbě za vstupními 

dveřmi
fleky na podlaze vytření podlahy

5 přízemí - první dřevěné dveře
nezaklapávají dveře - uvolněné ramínko 

zavírače
seřízení a dotažní ramínka zavírače

1 mezi přízemím a 1. suterénem na schodišti nesvítí světlo 1x výměna žárovky

garáž (2. sut.) stání 129 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru

10:00 10:35 0:35
garáž (2. sut.) stání 137-141

na žádost pána z minulého týdne - vytření 

podlahy
provedeno

10:45 13:30 2:45 garáž (2. sut.) podlahy v garážích prach, nečistoty na podlaze zametání podlahy

14:00 14:20 0:20 1, 3, 5, 7 zadní zahrada odpadky na trávníku (papíry, lahve, noviny) úklid nepořádku

14:20 14:30 0:10 dětské hřiště dětské hřiště kontrola bez závad

14:40 16:50 2:10 garáž (1. sut.) podlahy v garážích prach, nečistoty na podlaze zametání podlahy

DATUM OD DO OBJEKT MÍSTO ZÁVADA ŘEŠENÍ

31.7.2013 7:50 na chodníku odpadkové koše 3 zaplněné koše 3x vysypání odpadků

1, 3, 5, 7
za vchodovými dveřmi - krabice na 

letáky
 letáky vyhození letáků 

1, 3, 5, 7, garáže všechny objekty
kontrola zavíračů, žárovkových a 

zářivkových světel
zkontrolováno - viz níže

7 mezi přízemím a 1. suterénem nesvítí světlo na schodišti 1x výměna žárovky

garáž (2. sut.) před stáním 135 nesvítí 1 zářivka 1x výměna startéru



7 podlaha výtahu lepkavý flek na podlaze vytření podlahy kabiny

1, 3, 5, 7 zadní zahrada odpadky na trávníku (papíry, lahve, noviny) posbírání odpadků

garáž (1. sut.) stání 1
uvolněné zářivkové těleso ze stropu na 

jedné straně
přišroubování tělesa ke stropu

dětské hřiště dětské hřiště plný odpadkový koš + kontrola vysypání odpadkového koše

1, 3, 5, 7 nástěnky nový měsíc - výkaz úklidu
4x výměna rozpisu úklidových a 

domovnických prací

1, 3 ,5 ,7
garáže + společné prostory (sklepy, 

vým. místnosti apod.)

na pokyn K. Brože -kontrola všech nástrah 

na myši, zdali v některé není mrtvá myš
zkontrolováno - není

před 7 záhony mezi parkovacími místy 
plevel v záhonech + přerostlé keře, plevel v 

zámkové dlažbě

pletí, stříhání keřů, vytrhání plevele ze 

zámkové dlažby parkovacích stání (ještě 

není zcela hotovo, na některých místech 

parkují auta - nutno pokračovat směrem k 

garáž (1. a 2. sut.) konec garáží (neoficiální místo)
zaparkovaná vozidla (na nepovolených 

místech (2x)

umístění Oznámení o nevhodném 

parkování (foto)

17:00 na chodníku odpadkové koše málo sáčků na psí exkrementy 3x doplnění sáčků




























