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Podzemí pod domem družstva 
ukrývalo kryt gestapa

Nové povinnosti v oblasti 
měření tepla

Družstvo natočilo svůj televizní 
seriál 

SBD SEVER – DOBRÁ SPRÁVA PRO VÁŠ DŮM
www.sbdsever.cz



2

PROJEKT KLIENTSKÝCH KARET
PŘEHLED PARTNERŮ:

Byteček na míru s.r.o.
Tanvaldská 166, 463 11  Liberec
Poskytuje slevu ve výši 7 % při nákupu zboží ze sorti-
mentu vestavěné skříně, kuchyně, kancelářský náby-
tek, stínící techniku a žaluzie.

Avex Liberec, s.r.o.
Ještědská 52/39, 460 08  Liberec 8
Poskytuje slevu ve výši 7 % při nákupu zboží a služeb 
za sortimentu barvy, laky, míchání barev, natěračské 
a malířské práce.

Elektra Allan Janeček,
Americká 48, 460 10  Liberec 3
Poskytuje slevu ve výši 5 % při nákupu zboží a služeb 
ze sortimentu elektromontážní práce - odstraňování 
poruch, revize el. zařízení a hromosvodů, rekonstruk-
ce domácích telefonů, ovládání osvětlení a prodej 
svítidel. Slevu lze uplatnit i na zakázky v rámci spo-
lečných prostor domovních samospráv a společen-
ství vlastníků.

KOVOM Zámečnictví, s.r.o.
Lukášov 47, 466 01  Jablonec nad Nisou
tel.: 483 302 349, fax: 485 172 409, Mob.: 606 923 
447, e-mail: kovom@kovom.cz, web: www.kovom.cz
Poskytuje slevu ve výši 10 % na nákup zboží a slu-
žeb. Společnost se zabývá především zámečnickými 
a svářečskými pracemi, dále výrobou žebírkového 
pletiva, výrobou konstrukcí, výrobou balkónového zá-
bradlí, sklepních kójí apod.

OTTMAR 1918 a.s.
Hanychovská 622/1, 460 07  Liberec 3
Poskytuje slevu ve výši 10 % na české prací
prostředky špičkové kvality značky QUEEN. 
Slevu lze uplatnit v podnikové prodejně na
téže adrese.

Moto Auto Shop
Hodkovická 59, 460 03, Liberec 23
www.moto-auto-shop.cz, tel.: 608 100 602
 nebo 777 358 887
Poskytuje slevu ve výši 20% na nákup zboží 
ze sortimentu náhradních dílů a příslušenství 
na automobily a motocykly.

MOTEJLSTAV
Za humny 390, 463 12, Liberec 23
tel: 775065801, www.motejlstav.cz 
Poskytuje slevu ve výši 7% na nákup zboží
a služeb. Společnost se zabývá především 
těmito stavebními pracemi: kompletní 
přestavby koupelnových jader, obklady
a dlažby.

VIPA
Poskytujeme slevu ve výši 20% z ceny 
indikátoru VIPA ECR.

C:\Users\DTP\AppData\Local\Temp\logo.doc  - 1 - 

 
 

 
 
 

 

Easy−stránky
Švermova 268, 460 10, Liberec 10
Poskytujeme slevu ve výši 20% při nákupu zboží a 
služeb. Společnost se zabývá především tvorbou 
www.stránek, programováním, internetovým mar-
ketingem, grafickými návrhy, reklamními poutači, 
vizitkami, polepy na auta a reklamní předměty, 
billboardy.
tel: 775 444 797, www.easy-stranky.cz
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  Aktuální přehled partnerů klientských karet s mož-
ností využití slev

  SBD Sever připravilo pro veřejnost televizní seriál 
„Bydlíme v bytových domech“

  Legislativní změny v oblasti regulace a měření tepla 
pro vytápění a ohřev teplé vody – článek energetika SBD 
Sever Lukáš Prchlíka k aktuální situaci v legislativě

 Alternativou k drahému teplu z liberecké teplárny 
může být plynová kotelna. Co ale dělat, když nemáme 
plyn? Řešením jsou tepelná čerpadla na elektřinu – Zpra-
vodaj Severu přináší článek o tom, jak se zbavit drahého 
tepla z liberecké teplárny

 Stavba polyfunkčního domu na Papírovém náměstí v 
centru města byla zahájena - k dispozici bude 25 bytů k 
pronájmu nebo prodeji do vlastnictví a nebytové prostory 
pro podnikání – rezervační smlouvy bude možné sepsat 
od ledna 2015

  SBD Sever bude stavět také v Bažantí ulici - nové 
sídlo družstva doplní 15 malometrážních nájemních bytů

  Napsali o nás: Podzemí v centru Liberce ukrývalo 
kryt gestapa 

  Kontaktní seznam SBD Sever pro rok 2015

  S novým rokem se změní design webových stránek 
SBD SEVER 

  Právní poradna – tentokrát na téma alternativního po-
dílu úhrad na opravách společných částí domu

  Novoroční křížovka PhDr. Šilara – co si přejeme do 
nového roku 2015?
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 Foto na titulu:

Dovolte mi, abych Vám v období blížícího se začátku nového roku 2015 co nejsrdečněji 
jménem všech zaměstnanců Stavebního bytového družstva Sever popřál mnoho zdraví, 
štěstí, životní pohody a všeho krásného v roce 2015.

Rok 2015 bude rokem významným i pro SBD Sever. Právě v roce 2015 oslaví Stavební 
bytové družstvo Sever 50 let své existence. Velice si vážíme Vaší důvěry a dlouhodobé 
spolupráce s Vámi všemi, kterým máme možnost pečovat o nemovitosti, a bude nám ctí 
v průběhu roku 2015 s Vámi oslavit toto naše významné výročí.

Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za dosavadní spolupráci a ještě jednou 
popřál vše dobré v roce 2015.

Petr Černý
předseda představenstva a ředitel SBD Sever

Vážení klienti,
Vážení čtenáři Zpravodaje Severu,

SBD Sever připravilo pro veřejnost televizní seriál 
„Bydlíme v bytových domech“

  Stavební bytové družstvo Sever je největším správcem bytového fondu v libereckém regionu. Na podzim 

připravilo ve spolupráci s libereckou televizí RTM dvanáctidílný seriál „Bydlíme v bytových domech,“ který 

shrnuje tuto právní problematiku a zaměřuje se zejména na změny zákonů, ke kterým došlo od 1. ledna 

2014. Průvodcem pořadu a autorem scénáře je předseda představenstva a ředitel SBD Sever Ing. Mgr. Petr 

Černý, který k obsahu seriálu říká: „Naší snahou bylo televizní diváky seznámit s celou šíří problematiky 

bydlení v bytových domech. V jednotlivých dílech seriálu se tak postupně věnujeme všem jeho formám. 

Začínáme u klasického nájemního bydlení, tedy vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem, pokračujeme 

problematikou družstevního bydlení a fungování bytových družstev, abychom se v druhé polovině seriálu 

věnovali problematice vlastnického bydlení v bytových domech, tedy problematice společenství vlastníků. 

Závěrečný díl je pak společný pro všechny oblasti bydlení, když se týká nové právní úpravy rozúčtování a 

vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu“.

   „Diváci mají v seriálu možnost poznat rozdíly v jednotlivých formách bydlení, neboť v praxi běžně dochází 

například k tomu, že lidé zaměňují bytové družstvo a společenství vlastníků. Přitom se jedná o naprosto 

rozdílné právnické osoby.“, dodává Petr Černý. Seriál se také zaměřuje na četné změny v občanském záko-

níku i dalších zákonech, na které by si lidé měli dávat pozor. Jednou z takových změn je i povinnost založit 

společenství vlastníků. SBD Sever na rozsáhlé změny legislativy již zareagovalo a rozšířilo okruh svých 

služeb. „ V současné době jsme připraveni poskytnout kompletní servis při založení nového společenství. 

Pro nově vznikající i stávající společenství jsme připraveni zajistit nejen kompletní správu domu, ale v přípa-

dě požadavků zajistit též výkon funkce předsedy společenství, takže se vlastníci bytů nemusí o nic starat.“, 

doplnil předseda a ředitel SBD Sever Petr Černý.

Seriál vysílala televizní stanice RTM. Již odvysílané díly je možné také shlédnout na webových stránkách 

této televize na adrese http://www.tvrtm.cz/bydlime-v-bytovych-domech-porady-41.html. Každý díl má sto-

páž okolo 10 minut. SBD Sever chystá pořad vydat také na DVD v průběhu roku 2015.

redakce
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Legislativní změny v oblasti regulace a měření tepla pro vytápění 
a ohřev teplé vody

  Od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela zákona o hospodaření 
s energiemi č.406/2000Sb. definovaná zákonem č.318/2012Sb.  
Tento zákon upravuje povinnosti, které se týkají regulování a 
měření spotřeby tepla v bytech a nebytových prostorách a ma-
ximální limity měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění a 
přípravu teplé vody.
   Povinnost související s regulací spotřeby tepla v bytech a 
nebytových prostorách , dodržování nepřekročení maximálních 
limitů měrných ukazatelů spotřeby platí ode dne nabytí účin-
nosti zákona č.318/2012Sb., tedy od 1.1.2013.
   Povinnost související s měřením spotřeby tepla v bytech a 
nebytových prostorách vstupuje v platnost po dvouletém pře-
chodném období, tedy od 1.1.2015.

Měření spotřeby tepla
Upravuje zákon č.318/2012Sb. čl.I, §7 Snižování energetické 

náročnosti budov, odst.4

     Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jed-
notek jsou povinni:
vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícímu 
a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživa-
telům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpi-
sem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu 
a kontrolu těchto přístrojů
    Vnitřním tepelným zařízením budovy je myšlen otopný sys-
tém budovy, především otopná tělesa (radiátory) v jednotlivých 
bytech, nebytových a společných prostorách budovy.
    Přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným uži-
vatelům jsou myšleny regulační armatury umístěné na otopném 
systému budovy a termostatické ventily a automatické termo-
hlavice osazené na otopných tělesech.
     Přístroje registrující dodávku tepelné energie konečným uži-
vatelům definuje vyhl. č. 237/2014Sb.
     (2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indi-
kátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými 
tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalo-
vaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se sní-
mačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a tep-
loty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období 
s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu 
za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V 
budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se 
snímačem teplot.

Definici tohoto zařízení splňují všechny typy indikátorů 
(rozdělovačů topných nákladů) instalovaných na domech v 
naší správě, z titulu novely vyhlášky není proto nutná jejich 
výměna za jiný typ.

    Povinnost vybavit objekt přístroji registrujícími dodávku tepel-
né energie konečným uživatelům se vztahuje na:
  (1) Budovy s vnitřními rozvody tepla pro vytápění a vnitřními 
rozvody chladu v případě, že 
  a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru 

v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným 
k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě 
vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního roz-
vodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru, 
  b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru 
v několika místech, 1. zařízením pro rozdělování nákladů na 
vytápění, nebo 2. pracovním měřidlem stanoveným určenýmk 
měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.
   Povinnost se tedy týká objektů s centrální přípravou tepla pro 
vytápění, rozváděného následně do jednotlivých bytových a ne-
bytových prostor. Za centrální přípravu tepla se považuje např. 
dodávka tepla z teplárny nebo vlastní zdroj v podobě kotelny.
Stejná pravidla platí i pro povinnost registrovat spotřebu teplé 
vody:
   (3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se na 
vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor tep-
lou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělo-
vání nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle 
vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a 
měřidla podléhající schválení typu.
    Tyto výše uvedené povinnosti se nevztahují:
 (4) na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou 
energii na vytápění a nákladů na společnou příprav uteplé vody 
v domě.“.

   Do této kategorie patří objekty s bytovými jednotkami, které 
mají každá svůj vlastní zdroj vytápění a ohřevu teplé vody, např. 
elektrické přímotopy, lokální vytápění v podobě vlastního plyno-
vého nebo elektrického kotle, karma, bojler, průtokový ohřívač 
apod.
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jedno-
tek jsou dále povinni:
   c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů 
spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody 
stanovených prováděcím právním předpisem. Měrné ukazate-
le spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody při  měře-
ní nebo stanovení spotřeby tepelné energie na přípravu teplé 
vody dle Přílohy č.2 vyhl.č.194/2007Sb. 

1. v zásobované budově 0,17 GJ/m2.rok  nebo 0,30 GJ/m3, 
2. v zařízení její přípravy mimo 0,21 GJ/m2.rok  zásobovanou 
budovu  nebo 0,35 GJ/m3.
Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na vytápění 0,47GJ/
m2 za otopné období (při výšce stropu 2,7m).
Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na vytápění 0,47GJ/
m2 za otopné období (při výšce stropu 2,7m).
Měrné ukazatele jsou závazné pouze pro budovy uvedené do 
provozu nebo zásadně revitalizované po 1.1.2002.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že jako stavebník, vlastník budovy nebo společen-
ství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle §7, 
odst.4. Za správní delikt může kontrolní orgán uložit pokutu až 
do výše 200.000,-Kč.

Lukáš Prchlík – energetik SBD SEVER
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  Úvodem tohoto článku si popišme, jaký je současný stav v Liberci, v 
bytových domech, které jsou napojeny na systém centrálního zásobová-
ní teplem z Teplárny Liberec. Teplo je vyráběno centrálně ve vzdáleném 
zdroji a následně je rozváděno teplárenskými sítěmi odběratelům do vět-
ších územních celků (sídliště, průmyslové zóny…).

Nevýhody:
- vysoká cena tepla (až 800 Kč/GJ !)
- velké ztráty tepla při přenosu od teplárny ke koncovému odběrateli
- nejistá budoucnost CZT z důvodu masivního odpojování odběratelů a 
snižování   energetických ztrát domů (zateplování, výměna oken,…)
- nevyhovující stav některých rozvodů tepla, pravděpodobnost havarij-
ních stavů  
- dvousložková cena tepla; konečná cena za teplo je závislá na poměru 
skutečné    spotřeby a nasmlouvaného množství a je známa vždy až na 
konci roku, část ceny tepla se tedy platí paušálně bez ohledu na vývoj 
venkovní teploty topné sezony a uživatelského chování
- relativně nespravedlivé a nekontrolovatelné rozdělení nákladů za pří-
pravu teplé vody v centrálním výměníku včetně vysokých odchylek

Existují alternativní zdroje tepla?
  V Liberci je pro nezávislost na CZT využívána nejčastěji stavba vlastní 
plynové kotelny. Tu lze realizovat ale jen tam, kde je k dispozici dosta-
tečné množství plynu a také jen za situace, že lze plyn přivést takříkajíc 
až do domu. To se Vám ale nepodaří přes pozemky ve vlastnictví města, 
protože město neudělí s takovým použitím souhlas z důvodu ochrany již 
dnes neefektivního systému centrálního vytápění z teplárny. 
  Pokud není k dispozici plyn, můžete se poohlédnout po jiných zdrojích. 
Je-li dispozici dostatečný příkon elektrické energie pro konkrétní bytový 
dům, je možné využít tepelných čerpadel. 
Návratnost pořizovacích nákladů na vlastní plynovou kotelnu je při ce-
nových podmínkách lokality Liberec okolo 3-5let, u tepelných čerpadel 
6-8let.
  Při porovnání cen roku 2013 vycházela cena tepla od teplárny od 750,- 
do 830,-Kč/GJ, z plynové kotelny od 400,- do 500,-Kč/GJ, udávaná spo-
třeba tepelných čerpadel od 345 do 400Kč/GJ.

Jak funguje tepelné čerpadlo?
  Jedná se o tepelné zařízení, které z okolního vzduchu odnímá teplo a 
převádí ho na vyšší teplotní hladinu, kterou následně využije pro vytápě-
ní a ohřev teplé vody. Pro provoz tepelného čerpadla, především činnost 
kompresoru, je nutné dodat určité množství elektrické energie. Tepelné 
čerpadlo spotřebovává přibližně 1/3 svého výkonu ve formě dodané 
elektrické energie a zbývající 2/3 tvoří teplo odejmuté z ochlazovaného 
vzduchu. Z jedné dodané kWh elektřiny získá odběratel další 2 až 4 kWh 
z okolního vzduchu. Zjednodušeně řečeno funguje tepelné čerpadlo na 
principu kompresorové chladničky, cílovým produktem však není ochla-
zený vzduch, ale teplo, které se ochlazováním vzduchu uvolňuje.

Proč tepelné čerpadlo?
- snížení nákladů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody o cca 50%
- nízká cena elektřiny na trhu, ve výrobě elektřiny je ČR samostatná na 
rozdíl od těžby a dodávek zemního plynu

- nezávislost na dodavateli tepla
- energetická nezávislost na dovozu plynu, který není ani v lokalitě sídliš-
tě Broumovská dostupný 
- odpadá obava ze zvyšování ceny tepla kvůli emisním limitům daných 
vyhláškou EU (emise se netvoří)
- z důvodu současné vysoké ceně tepla relativně rychlá návratnost in-
vestice
- 2/3 tepla získává čerpadlo ze vzduchu, který nic nestojí, případné zdra-
žování cen energií se v cílové ceně tedy neprojeví tak razantně
- životnost zařízení přes 20 let
- ekologické, tichý chod, nenáročné na údržbu

Jaké jsou pořizovací náklady?
   Pořizovací náklady se mohou u konkrétního řešení pro daný bytový 
dům lišit, v průměru se však pohybují nejčastěji mezi 70-90 tis. Kč na 
jednu bytovou jednotku. Jedná se tedy zhruba o třikrát dražší řešení než 
v případě plynových kotelen. Nicméně i při započtení pořizovací ceny do 
celkových nákladů na cenu tepla se dostaneme na cenu nižší než je cena 
tepla vyrobeného z dnešního centrálního zdroje (z tepelného čerpadla 
cca 550 Kč/GJ , z Teplárny 800 Kč/GJ). Některé společnosti, které se 
zabývají instalací a provozem tepelných čerpadel nabízejí také variantu 
pouhé změny dodavatele tepla. To znamená, že v domě vybudují kom-
pletní technologii výroby tepla a ohřevu teplé vody pomocí tepelných čer-
padel a po smluvně garantovanou dobu (například 20 let) dodávají teplo 
za předem sjednanou cenu (např. 650 Kč/GJ).

Lukáš Prchlík, Petr Černý

Alternativou k drahému teplu z liberecké teplárny může být plynová 
kotelna. Co ale dělat, když nemáme plyn? Řešením jsou tepelná 

čerpadla na elektřinu



6

Stavba polyfunkčního domu na Papírovém náměstí 
v centru města byla zahájena

K dispozici bude 25 bytů k pronájmu nebo prodeji do vlastnictví a nebytové prostory 
pro podnikání – rezervační smlouvy bude možné sepsat od ledna 2015

  V červnu roku 2014 schválil nejvyšší orgán bytového družstva, kterým je v případě SBD Sever shromáždění delegátů, realizaci výstavby 
polyfunkčního domu na Papírovém náměstí, přesněji na křižovatce ulic Papírová a Široká v dolním centru Liberce.
   Vedení družstva koupilo již dříve stavební pozemek se započatou stavbou a hotovou projektovou dokumentaci k tomuto dílu, včetně pro-
vedeného inženýringu a stavebního povolení. Na rozdíl od projektu uvažované výstavby v ulici Bažantí, mohla výstavba domu začít prakticky 
ihned.
   Na základě projektové dokumentace a slepého výkazu výměr došlo k vypsání a následnému vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele 
díla. Vítězem výběrového řízení se stala stavební společnost Regionální stavební s.r.o., se sídlem v Praze 5. Stavební dozor na této vý-
stavbě vykonává Vladimír Hnídek. Obnovená výstavba domu započala v září letošního roku, konec výstavby je plánován na prosinec 2015, 
kolaudace se předpokládá v lednu 2016. 
   V objektu se počítá s celkem 25 byty různých velikostí ve 2.-5. N.P. a 4-mi komerčními prostory umístěnými v 1. N.P.
Projektová dokumentace počítá se stavbou s konstrukcí ze železobetonového monolitického skeletu s vyzdívkami z cihelných bloků, nepra-
videlného půdorysu o rozměrech 43 x 21 m a výšce 17 m. Dům se skládá z 5 N.P. s využitím 1.N.P. pro komerční účely. Byty budou obsluho-
vány jedním výtahem a schodištěm. Střecha bude z železobetonové desky s atikou s povrchem z folie, obklad fasády 2.-5. N.P. bude z desek 
CEMBRIT v kombinaci s omítkovým systémem v probarvené omítce zrnitosti 1,5 mm. První N.P. bude mít prosklenou fasádu kombinovanou 
se zdivem. Tvar fasády je rovný bez možnosti zásahů z důvodu splnění požadavků oddělení památkové péče SML. Barevné provedení bude 
rovněž dle požadavku oddělení památkové péče SML v tlumených barvách ve 2-3 odstínech. 
  V 1.N.P. jsou navrženy celkem 4 nebytové prostory o celkové rozloze 482,7 m2. Plochy by mohly být využity jako prodejní, případně pro 
poskytování služeb. Ve 2.-5. N.P. bude vybudováno celkem 25 bytů, z toho 8 x 1+kk, 10 x 2+kk a  7  x 3+kk. Byty budou vybaveny sanitární 
technikou v koupelnách a podlahovou krytinou z laminátu, bez vnitřního bytového vybavení. Celková plocha bytů je 1 711,9 m2. 
Byty si bude možné koupit do osobního vlastnictví v ceně již od 2,2 mil. Kč nebo pronajmout. K pronájmu budou také nebytové prostory 
v přízemí domu. Rezervační smlouvy na prodej i pronájem začne Stavební bytové družstvo Sever potvrzovat v lednu 2015.

                                                                  Od ledna 2015 je možné rezervovat tyto prostory:
                                                                  1.N.P. komerční prostory k pronájmu 
                                                                  Plocha 1 - 92 m2        
                                                                  Plocha 2 - 161,7m2         
                                                                  Plocha 3 - 117,8 m2        
                                                                  Plocha 4 - 111,2 m2        

Byty k pronájmu nebo prodeji do osobního vlastnictví:
2.N.P.                                               3.N.P.                                         4.N.P.                                                5.N.P.
Byt č. 1  3+kk - 91,6 m2            Byt č. 8     3+kk - 91,6 m2                   Byt č. 15  3+kk - 91,6 m2        Byt č. 22    2+kk - 73,3 m2
Byt č. 2  3+kk - 100 m2                    Byt č. 9     3+kk - 100 m2                    Byt č. 16  3+kk - 100 m2                   Byt č. 23    1+kk - 42 m2
Byt č. 3  1+kk - 54,1 m2                   Byt č. 10   1+kk - 54,1 m2                   Byt č. 17  1+kk - 54,1 m2        Byt č. 24    1+kk - 54,2 m2  
Byt č. 4  1+kk - 54,2 m2                   Byt č. 11   1+kk - 54,2 m2                   Byt č. 18  1+kk - 54,2 m2                  Byt č. 25    3+kk - 116,8 m2   
Byt č. 5  2+kk - 53,5 m2            Byt č. 12   2+kk - 53,5  m2                  Byt č. 19  2+kk - 53,5 m2
Byt č. 6  2+kk - 52,4 m2            Byt č. 13   2+kk - 52,4 m2                   Byt č. 20  2+kk - 52,4 m2
Byt č. 7  2+kk - 69,4 m2            Byt č. 14   2+kk - 69,4 m2                   Byt č. 21  2+kk - 69,4 m2 
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Napsali o nás
Podzemí v centru Liberce schovávalo kryt gestapa

  Pod parkovištěm v liberecké Bažantí ulici objevili jeskyňáři dva nacistické kryty. Znalce překvapil trezor i kruhová úniková šachta. Kryty mohly být 
součástí nedokončeného podzemního systému.

   LIBEREC Zcela nečekaným nálezem v samotném libereckém centru poodhalili jeskyňáři další kus nacistické minulosti města. Kousek od liberecké radni-
ce ukrývalo podzemí válečný kryt gestapa. Vše nasvědčuje tomu, že bunkr vybudovaný na dohled původní vypálené synagogy, se měl dále rozšiřovat.
Na podivnou díru do podzemí narazili stavbaři v Bažantí ulici pod úrovní někdejšího parkoviště. V místě má totiž brzy vyrůst několikapodlažní dům.
Přivolaní jeskyňáři záhy nato našli vchody do krytu. Zajímavé je, že už před lety válečný kryt, o kterém neexistují písemné záznamy ani plány, zmiňoval 
pamětník. Pátrači ale tehdy odešli s nepořízenou a mysleli, že jde jen o báchorku.
   „Teď jsme během pár minut objevili hned dva vchody,“ popsal nález speleolog a autor knihy Liberecké podzemí Ivan Rous.
Podlaha bunkru je v nezvyklé hloubce asi šesti metrů. Jeskyňáři proto šli do podzemí v dýchací technice, zapotřebí bylo i zařízení na měření nebezpečných 
plynů.
   Kryt nakonec vydal tři vchody. Nacisté se z krytu mohli dostat také nouzovou kruhovou šachtou. Ta je v Liberci zvláštností. „Kryt je prakticky hotový a v 
kontextu Liberce i výjimečný. To, že nebyl zanesen do žádných seznamů či výkresů téměř s jistotou souvisí s tím, že budova v Bažantí ulici byla asi od roku 
1944 pod kuratelou gestapa a v části měla kanceláře organizace SS. Pro běžné obyvatelstvo kryt nesloužil,“ je přesvědčen Ivan Rous.
Kryt je štolový - ražený. Experta na podobné stavby Martina Přibyla nejvíce překvapila zvláštní konstrukce krytu. Stavitelé totiž použili železné překlady 
montované do masivu.
   Kryt se tomu, co je dosud o libereckém podzemí známo, vymyká i v jiných ohledech. „V krytu jsou zvláštní věci, které neznáme odnikud jinud. Například 
úplně při zemi je zabudován miniaturní trezůrek. Našli jsme ho ale už vypáčený,“ dokládá Ivan Rous.
   Pro jeskyňáře nejzajímavějším faktem je, že v těsné blízkosti je vyražen druhý kryt, který směřuje z ulice 
Sokolovská přímo na kryt pod Bažantí. Ten už jednou dělníci při stavbě opěrné zdi otevřeli, pak se ale na další 
desetiletí před světem uzavřel. „Z výpovědi dělníků víme jen to, že byl otevřen směrem k dnešní Černého za-
stávce a chodba vedla do sálu s betonovými sloupy. Sloupy se nachází i v krytu v Bažantí,“ popisuje Rous.
V krytu byly protiplynové dveře s těsněním, stejně jako elektřina. Zajímavé jsou třeba i detaily jako zábradlí 
na schodech.
  Speleologové z nálezů usuzují na to, že se měl kryt rozšiřovat o další chodby. Vznikl by tak rozsáhlý pod-
zemní systém.
   Dobrou zprávou pro milovníky historie je, že kryt nebude 
zasypán, jako mnoho jiných. Stane se součástí několikapod-
lažního domu. Staví jej SBD Sever. V domě chce mít své 
sídlo a patnáct startovacích bytů. „Původní podobu krytu 
chceme zachovat. Nevylučuji, že tam bude i nějaká malá 
expozice. Kryt je údajně unikátní,“ zmínil šéf SBD Sever 
Petr Černý.

10.10.2014  Mladá fronta DNES,  Adam Pluhař

SBD Sever bude stavět také v Bažantí ulici

   V červnu roku 2012 schválilo shromáždění delegátů SBD Sever jako nejvyšší 
orgán družstva záměr výstavby polyfunkčního domu v centru Liberce v Bažantí 
ulici na pozemku, který předtím družstvo získalo do vlastnictví i s budovou bý-
valého sídla SD Jednota Liberec. Již v červenci 2012 byly zahájeny projektové 
práce.
  Plánovaná výstavba, která měla probíhat v roce 2014 – 2015 byla odložena z 
důvodu neschválení architektonického návrhu budovy Statutárním městem Libe-
rec. SBD Sever proto nechalo zpracovat několik architektonických návrhů vzhle-
du budovy a předložilo je radě architektů  Statutárního města Liberec k výběru. 
Odbor hlavního architekta města Liberec se přiklonil k jednomu z návrhů Ing. 
Arch. Zdeňka Gottfrieda a Ing. Arch. Petra Tučka. 
  Po schválení architektonického návrhu v červenci 2014 vypsalo SBD Sever vý-
běrové řízení na dodavatele projekčních prací. Od července 2014 na projekčních 
pracích pracuje společnost Storing spol. s.r.o. a v současné době již zpracovává 
poslední fázi projektové dokumentace, kterou je dokumentace pro provedení 
stavby. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je březen 2015. Vý-
stavba objektu je proto plánována na roky 2015 - 2016. 
  Objekt je projektován jako šestipodlažní o půdorysných rozměrech cca 21 x 13 
m, výška objektu bude 20 metrů. V 1.NP je navrženo zákaznické centrum pro 
veřejnost a klienty družstva. Součástí tohoto zákaznického centra bude i poklad-
na pro klienty, která je koncipována jako samostatná místnost. Ve 2.NP a 3.NP 
budou umístěny ostatní kancelářské prostory SBD Sever. Jejich součástí bude 
například i konferenční sál s kapacitou 35 až 40 osob, místnosti pro vybudování 
archívu nebo místnost pro provoz serveru.

  Ve 4.NP, 5.NP a 6.NP jsou navrženy bytové jednotky. V každém podlaží bude 
k dispozici 5 bytů s balkonem nebo lodžií. V každém z těchto podlaží jsou tři 
bytové jednotky 1+kk o velikosti 27m2 a 39m2 a dvě bytové jednotky 2+kk o ve-
likosti 44 m2 a 53m2. Přístup do bytové části je řešen schodištěm a samostatným 
výtahem u severozápadní fasády. Bytová část má samostatný vstup přes zádveří z 
průjezdu pod objektem. Plochá střecha bude částečně využívána jako terasa.
  U objektu bude k dispozici celkem 24 parkovacích míst, z nichž polovina bude 
určena pro využití nájemci bytů v objektu, druhá polovina pak pro správu a kli-
enty SBD Sever.
  Objekt bude i částečně podsklepen, přestože se při návrhu objektu a zpracová-
vání projektu nepočítalo s provedením sklepa. Důvodem je nečekaný a unikátní 
nález válečného krytu gestapa, o kterém neexistují písemné záznamy ani plány 
a byl objeven až při novém geologickém průzkumu pozemku. A to byly již v 
minulosti dva takovéto průzkumy provedeny.
                                                                                          Michal Bezucha, Petr Černý

 

Nové sídlo družstva doplní 15 malometrážních nájemních bytů
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KONTAKTNÍ SEZNAM SBD SEVER LIBEREC
- leden 2015 

Dušková Lucie, Ing.
duskova@sbdsever.cz

Skype sbdsever.duskova
hlavní ekonom 485 106 598 775 735 583

Vávrová Jindřiška
vavrova@sbdsever.cz

Skype sbdsever.vavrova
hlavní účetní 485 106 598 730 892 577

Kuklová Jaroslava
kuklova@sbdsever.cz

Skype sbdsever.kuklova

účetní společenství 
vlastníků 485 106 598 775 735 516

Pirošková Alexandra,Bc.
piroskova@sbdsever.cz

Skype:sbdsever.piroskova

účetní společenství 
vlastníků 485 106 598 777 760 785

Andrová Jitka
androva@sbdsever.cz

Skype sbdsever.androva

účetní společenství
vlastníků 485 106 598 775 735 587

Balážová Kateřina, Bc.
balazova@sbdsever.cz

Skype sbdsever.balazova

účetní společenství 
vlastníků 485 106 545 732 598 495

Müllerová Tereza, Ing.
mullerova@sbdsever.cz

Skype sbdsever.mullerova

účetní společenství 
vlastníků 485 106 545 775 735 514

Voslářová Štěpánka
voslarova@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.voslarova

účetní společenství
vlastníků 485 106 545 775 735 513

Pokorná Eva
pokorna@sbdsever.cz

Skype sbdsever.pokorna
finanční účetní 485 106 545

Mládková Petra
mladkova@sbdsever.cz
Skype mladkova.srnova

mzdová účetní 485 106 545 775 735 515

                                                                     

Úsek ředitele

Úsek ekonomicko-organizační

Úsek technický

Gatter Martin,Ing.
gatter@sbdsever.cz

Skype sbdsever.gatter

vedoucí úseku, 
manažer bytové 

správy
485 106 572 777 750 995

Gadas Martin
gadas@sbdsever.cz

Skype sbdsever.gadas

vedoucí bytových 
techniků  

bytový manažer

485 106 572 777 750 991

Bezucha Michal
bezucha@sbdsever.cz

Skype sbdsever.bezucha
bytový manažer 485 106 572 777 760 786

Vácha Aleš
vacha@sbdsever.cz

Skype sbdsever.vacha
bytový technik 485 106 572 777 750 993

Pleštil Jan
plestil@sbdsever.cz

Skype sbdsever.plestil
bytový technik 485 106 572 775 735 520

Polívková Marcela
polivkova@sbdsever.cz
Skype sbdsever.poliv-

kova

provozní stavební 
technik 

energetik
485 106 572 777 752 562

Údržba Broumovská – 
Pilař Milan

údržbář 482 711 244 775 735 517

Černý Petr, Mgr. Ing.
cerny@sbdsever.cz

Skype sbdsever.cerny
ředitel 485 106 552 777 733 151

Šolcová Gabriela, Mgr.
solcova@sbdsever.cz

Skype sbdsever.solcova
právník 485 106 552 777 760 781

Peláková Romana, Bc.
pelakova@sbdsever.cz

Skype sbdsever.pelakova

týmová asistentka
personalistka 485 106 552 777 750 990

telefon mobil

telefon mobil

telefon mobil

Zákaznické centrum

Maršálková Adéla, Bc.
marsalkova@sbdsever.cz
Skype sbdsever.marsal-

kova

 referent správy 
pohledávek

vedoucí zákaz. 
centra

485 106 599 777 752 561

Kubátová Sandra, Ing.
kubatova@sbdsever.cz

Skype sbdsever.kubatova

referent zákaz. 
centra 485 106 552 777 334 333

Rejhonová Jitka
rejhonova@sbdsever.cz

Skype sbdsever.rejhonová

referent členské 
evidence 485 106 552 777 760 783

Mračková Hana
mrackova@sbdsever.cz

Skype sbdsever.mrackova
pokladní 485 106 552 775 735 585

telefon mobil
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   Stavební bytové družstvo Sever bylo prvním bytovým družstvem a 
správcem nemovitostí v Liberci, které mělo vlastní webové stránky, a 
to již v roce 2002. V roce 2005 získaly webové stránky družstva tehdy 
významně nadčasovou podobu a grafiku, kterou si držely až do roku 
2014, tedy dlouhých deset let.  S 50 lety existence družstva dostanou 
webové stránky Severu nový design i obsah. Nové stránky budou také 
zobrazitelné na mobilních zařízeních, chytrých telefonech či tabletech 
a automaticky se přizpůsobí svým formátem displeji, na kterém si je 
budete prohlížet.

   Nový design je sladěný v modrobílých barvách s logem SBD Sever. 
Výrazný a přehledný panel záložek umožní snadné vyhledávání všech 
potřebných informací. Mezi nejvyhledávanější údaje patří kontaktní 
údaje na zaměstnance družstva, které najdete přehledně seřazené v sek-
ci Kontakty. Stejně jako dříve je na webových stránkách ve formátu.
pdf také náš Zpravodaj Severu, a to nejen aktuální vydání, ale i starší 
ročníky. Ke stažení jsou k dispozici také nejrůznější formuláře, které 
vám usnadní komunikaci s družstvem.

    Stavební bytové družstvo Sever zároveň plní na webových stránkách 
své zákonné povinnosti, když pod záložkou „informační deska“ posky-

tuje informace pro své členy. K dispozici jsou usnesení ze shromáždění 
delegátů nebo například zveřejněné výroční zprávy.

   V nové verzi nechybí ani přístup pro registrované klienty k nahlížení 
do dokumentů svého objektu, jako je předpis plateb, vyúčtování, pře-
hled pohledávek a úhrad, stav DZO atd.

   Pro uživatele internetu mimo okruh stávajících klientů SBD Sever 
slouží sekce, ve které se může veřejnost seznámit s kompletní nabíd-
kou našich služeb. Nechybí ani kontaktní formulář, který lze vyplnit 
on- line.

  Na stránkách jsou také pravidelně zveřejňovány výběrová řízení na 
zhotovitele nebo dodavatele poptávaných prací na objektech v majetku 
nebo správě SBD Sever, dále volné pracovní příležitosti nebo také pro-
nájmy a prodeje nemovitostí. Pronájmy a prodeje nemovitostí v gesci 
SBD Sever jsou také kompletně prezentovány na jiných stránkách druž-
stva pod adresou www.severreality.cz, kam budete přesměrováni.

Sdílejte spolu s námi informace na www.sbdsever.cz.
redakce

PRÁVNÍ PORADNA
Chystáme v domě opravu střechy a někteří vlastníci považují za nespravedlivé, aby na opravu střechy přispíva-
li vlastníci podle plochy bytu. Vlastník s velkým bytem uhradí mnohem větší částku než vlastník malého bytu. 
Je možné odsouhlasit na shromáždění, že všichni vlastníci bytových jednotek budou přispívat do fondu oprav 
stejnou částkou? Předem děkuji za odpověď.

Podle § 1180 odst. 1 občanského zákoníku přispívají vlastníci jednotek na správu domu a pozemku ve výši odpovídající 
jejich podílu na společných částech domu, nebylo-li jinak určeno. Z toho tedy vyplývá, že je možné toto pravidlo změnit a určit, že každý vlastník 
jednotky přispívá do fondu oprav stejnou částkou. S touto dohodou musí ovšem souhlasit všichni vlastníci jednotek.

Mgr.Gabriela Šolcová – právník SBD Sever

S novým rokem se změní design webových stránek SBD SEVER
www.sbdsever.cz

   Také letos se na začátku prosince, konkrétně 4. prosince 2014, usku-
tečnil tradiční předvánoční seminář Stavebního bytového družstva 
Sever, který každoročně družstvo pořádá pro své klienty z řad členů 
výborů společenství vlastníků nebo předsedů malých bytových druž-
stev. Letošní seminář se uskutečnil v prostorách multimediálního sálu 
Krajského úřadu v Liberci.
  Hlavním tématem semináře byla problematika legislativy v oblasti 
vyúčtování zálohových plateb za služby a provoz domu za rok 2014, 
protože v této oblasti došlo ke změnám. V účinnost vstoupil zákon 
č. 67/2013 Sb. Zákon o službách a vyúčtování některých nákladů upra-
vuje nově také nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Oba předpisy doplňují 
ustanovení nového občanského zákoníku.  Zazněly také aktuální infor-
mace z provozu SBD Sever. Prezentace družstva byla doplněna také o 
zhodnocení nové legislativy v oblasti bydlení, včetně sporných ustano-
vení zákona, která přinášejí problémy do fungování společenství vlast-

níků nebo bytových družstev.
   Kromě prezentace SBD Sever mohli účastníci semináře shlédnout 
prezentaci společnosti Styrola, která se zabývá instalacemi tepelných 
čerpadel s pohonem elektrickou energií a také společnosti BCG Tech-
nik, která nabízí řešení netěsností potrubních systémů i jiných zařízení.

Tradiční předvánoční seminář pro klienty SBD Sever 
nechyběl ani na sklonku roku 2014
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KŘÍŽOVKA SBD SEVER

Autorem dnešní křížovky je opět PhDr. Miroslav Šilar.
Tři úspěšným luštitelům zašleme drobné dárky.

Tajenku zasílejte na adresu: sbdsever@sbdsever.cz nebo poštou na adresu redakce.



  www.msv-lbc.cz info@msv-lbc.cz

email: obchod@msv-lbc.cz

VÝTAHY, HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ KONSTRUKCE

KVALITA A TRADICE

Kralická 79, 460 07 Liberec 7
tel.: + 420 482 464 411
fax: + 420 482 464 415

RE
A

LI
ZU

JE
M

E:

KONTAKTUJTE NÁS:

• Výtahy: výtahy dle vašich požadavků - nové výtahy - rekonstrukce a modernizace 
včetně stavebních prací - servis - rekonstrukce a výstavba výtahových šachet

• Hliníkové konstrukce: exteriérová a interiérová okna a dveře - protipožární kon-
strukce - prosklené fasády - systémy Schüco a Aluprof, kování Schüco a Roto

• Plastové konstrukce: okna a dveře - zimní zahrady - systém Rehau - kování Roto

Návrh technického řešení a cenová nabídka ZDARMA
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INZERCE REALITY SBD SEVER

Liberec - byt 2+1 v ulici Zeyerova - pronájem 
Cena: 6.900,00 Kč

Nabízíme k pronájmu byt o velikosti 2+1 o podlahové ploše 68,8 m2 v suterénu zatepleného panelo-
vého domu v ul. Zeyerova 297/10 v Liberci. Byt je v dobrém technickém stavu po kompletní rekon-
strukci, plastová okna, nová zděná koupelna a kuchyň. Pěkný výhled a výborná občanská dostupnost. 
Vytápění bytu je zabezpečeno plynovou kotelnou v domě, která přísluší Společenství vlastníků 
Zeyerova 296 – 297. Pronájem na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

Cena měsíčně 6.900 Kč + služby + 3 - měsíční kauce.
Volný od 1.2.2014
V případě zájmu o prohlídku nebo další informace kontaktujte pana Pleštila, tel. 777 760 786.

Liberec - nebytové prostory v ulici Matoušova - pronájem
Cena: 6.685,00 Kč

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor k využití ke kancelářským účelům ve druhém podlaží kancelářské 
budovy v Matoušově ul., č. p. 21 o celkové podlahové ploše 49,78 m2 včetně příslušenství. 

Liberec - byt 3+1 v ulici Klášterského - pronájem
Cena: 6.500,00 Kč

Nabízíme k pronájmu byt o velikosti 3+1 o podlahové ploše 77,3m2 nacházející se ve 4. NP panelového domu 
v ulici Klášterského, Liberec. Byt je v původním stavu, Nová kuchyňská linka a lino, k bytu náleží balkón a 
sklepní kóje. Vytápění vlastním plynovým kotlem. Dům je po celkové rekonstrukci. Klidná lokalita, ale zároveň 
výborná občanská dostupnost. Pronájem na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

Cena měsíčně 6.500 kč + služby a kauce ve výši 13.000 kč.
Volný ihned.

V případě zájmu kontaktujte pana Gadase na tel. 777 750 991 nebo gadas@sbdsever.cz.

Jablonec - byt 2+1 v Jablonci nad Nisou - pronájem
Cena: 4.500,00 Kč

Nabízíme k pronájmu byt 2+1 ve zděném domě o velikosti 51 m2 nacházející se v Jablonci nad Nisou, ul. Luční. 
Umístěn v přízemí. Byt má zrekonstruovaná dřevěná okna s ditermovými skly, koupelnu, kuchyňskou linku, sporák, 

parketové podlahy, plynový kotel. Dobrá občanská vybavenost, byt se nachází přibližně 5 min. od centra.

 

Stavební bytové družstvo Sever, Lipová 596/7, Liberec IV
Kontakt: zákaznické centrum - tel.: 777 334 333, 777 752 561, 485 106 552

Aktuální nabídky a poptávky na www.severreality.cz

Liberec - Nový polyfunkční dům na Papírovém náměstí v centru Liberce - prodej
Nová výstavba, 25 bytových jednotek, 4 nebytové prostory 
Cena: Byty na prodej v cenách od 2,2 mil. Kč

Byty a nebytové prostory k pronájmu za příznivé ceny.
Pro rezervační smlouvu kontaktujte zákaznické centrum SBD Sever.
K nastěhování od ledna 2016.

Více na www.sbdsever.cz nebo www.severreality.cz


