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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.

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, gra ckými návrhy, reklamními poutači, 
vizitkami, polepy na auta a reklamní předměty, 
billboardy.
tel: 775 444 797, www.easy-stranky.cz
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VIPA
Poskytujeme slevu ve výši 20 % z ceny
indikátoru VIPA ECR.

Byteček na míru s.r.o
Příční 370/35, Liberec 7
Poskytuje slevu ve výši 7 % při nákupu zboží ze 
sortimentu vestavěné skříně, kuchyně, kancelář-
ský nábytek, stínící techniku a žaluzie.

PROJEKT KLIENTSKÝCH KARET
PŘEHLED PARTNERŮ:
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 VCHODOVÉ DVEŘE
•   62 x 187 cm    celkem 5 kusů 999,- Kč/ks
•   65 x 177,5 cm 1 kus 699,- Kč/ks
•   62 x 187 cm celkem 3 kusy 799,- Kč/ks

 SKLEPNÍ OKNA
•   55,5 x 51,5 cm celkem 47 kusů 249,- Kč/ks
•   55,5 x 54,5 cm celkem 5 kusů 239,- Kč/ks
	 	 Ceny	jsou	uvedeny	včetně	DPH

Zájemci mohou kontaktovat SBD Sever, Lipová 596/7, Liberec  
nebo Ing. Martina Gattera:  
e-mail: gatter@sbdsever.cz, tel.: 485 106 572, mobil: 777 750 995
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Stavba polyfunkčního domu v centru Liberce, 
v blízkosti Papírového náměstí

Přehled obchodních partnerů klientských karet SBD Sever

Výhodné sazby úvěrů právě nyní – společný projekt SBD 
Sever a portálu svjbd.cz umožní získat úvěry na opravy 
a modernizace za nízké úrokové sazby včetně možnosti 
refinancování stávajících úvěrů

Družstvo neuspělo ani u Ústavního soudu, ten se odmítl 
sporem s městem Liberec zabývat – definitivní konec sporu 
družstva s městem Liberec o plynové přípojky do bytových 
domů

Okénko pro členy SBD Sever – proběhlo shromáždění 
delegátů družstva

Delegáti zvolili představenstvo a kontrolní komisi SBD 
Sever na nové čtyřleté funkční období

Schválen záměr výstavby 27 řadových rodinných domů 
v lokalitě Zlatý kopec ve Stráži nad Nisou

Delegáti se věnovali opětovně problematice privatizace 
řadových garáží, ke schválenému usnesení pomohly 
výsledky ankety mezi nájemci družstevních garáží

Přečetli jsme za Vás – dotace z IROP pro bytové domy 
k dispozici pravděpodobně od ledna 2016

Přečetli jsme za Vás – jak zabezpečit svůj majetek před 
odjezdem na dovolenou?

Nové byty i nebytové prostory v centru Liberce – 
využijte nabídky bytů k prodeji do osobního vlastnictví 
či k pronájmu v novém bytovém domě na Papírovém 
náměstí v centru Liberce

Ze života Společenství vlastníků - Zpravodaj Severu 
zveřejňuje některé z výsledků ankety mezi společenstvími 
vlastníků v České republice

Hledáme alternativu k drahému teplu od Teplárny Liberec 
- kotelny na dřevní pelety - až 35% prokázaná úspora, 
ekologie, nezávislost na plynu

Prázdninová křížovka z dílny PhDr. Miroslava Šilara 
exkluzivně pro SBD Sever

Z aktuální nabídky realit SBD Sever

Přijměte pozvání na unikátní výstavu k 50. výročí vzniku 
SBD Sever

V tomto čísle: 

Foto na titulu: 

Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
v rukou držíte druhé, tentokrát letní prázdninové vydání Zpravodaje Severu.  
Jeho redakce Vám přeje příjemné prožití letních prázdnin a dovolených, hodně sluníčka, 
odpočinku a spoustu krásných zážitků.
Vaše redakce

Výhodné sazby úvěrů právě nyní

Stavební bytové družstvo Sever ve spolupráci s internetovým portálem www.svjbd.cz 
připravilo nabídku možnosti získání úvěrů na opravy, modernizace a rekonstrukce 
za nízké úrokové sazby včetně možnosti zvýhodnění stávajících parametrů komerčních 
úvěrů pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva ve správě našeho SBD.

Úrokové sazby se nacházejí na historických minimech, při kratších fixacích atakují 
1% p.a., při těch delších (15-25 let) okolo 1.5% p.a.

Příklad aktuálních podmínek:

• úroková sazba s platností  5 let – 1.20 % p.a., 25 let – 1.50 % p.a.
• bez ručení nemovitostí až do výše 350 tis./bytová jednotka
• není požadováno vedení platebního styku
• bez blokace měsíčních splátek a závazkové provize
• nízké poplatky cca 400 Kč/rok

Z výše uvedeného vyplývá, že na finančním trhu panuje velmi příhodná situace vhodná 
pro získání investičních úvěrů na opravy, modernizace nebo rekonstrukce pro bytové 
domy. Stávající úvěry je možné také refinancovat, což může přinést úspory v podobě 
nižších úroků.

Zadejte nezávaznou poptávku na internetovém portálu www.svjbd.cz, kde naleznete 
videoblog s jednoduchým postupem při vyplňování poptávkového formuláře. Zpět 
obdržíte nabídky jednotlivých bankovních domů. Do poznámky uveďte „SBD Sever“.  
Služba je poskytována zcela zdarma.  

Družstvo neuspělo ani u Ústavního soudu, 
ten se odmítl sporem s městem Liberec zabývat

  Otázkami, zdali může město Liberec znemožňovat svým občanům změnit způsob 
vytápění v bytových domech tím, že nesvolí k použití pozemků ve svém majetku 
k vybudování plynových přípojek do domů, se Ústavní soud ve sporu SBD Sever 
a Statutárního města Liberec odmítl zabývat. Všechna předchozí rozhodnutí soudu 
jsou taková, že záleží pouze na rozhodnutí vedení města, jak se k žádosti o vybudování 
přípojek přes městské pozemky postaví. Žadatel podle soudů nemůže automaticky 
očekávat, že žádosti bude ze strany města vyhověno. Soudy tak neshledaly žádný rozdíl 
mezi soukromým vlastnictvím a pozemky ve vlastnictví měst, které jsou veřejnými 
statky a mají sloužit především občanům města. 

redakce

SVJBD.cz
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Okénko pro členy SBD Sever

V červnu proběhlo shromáždění delegátů SBD Sever

V úterý 16. 6. 2015 proběhlo v malém sále Grandhotelu Clarion 
Zlatý lev řádné shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva 
Sever. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva. Sever 
má zvoleno celkem 34 delegátů. Shromáždění se jich zúčastnilo 25.

Delegáti zvolili představenstvo a kontrolní komisi 
družstva na nové čtyřleté funkční období

Shromáždění delegátů bylo v tomto roce shromážděním volebním, 
neboť orgánům družstva končilo čtyřleté funkční období. V tajných 
volbách byli za členy představenstva zvoleni (abecedně): Ing. Mgr. 
Petr Černý, Ing. Petr Deyl, František Leinweber, Ing. Vratislav Šedivý, 
Ing. Karel Šeliga a Ing. Přemek Škoda. Složení představenstva na další 
čtyři roky tedy zůstává stejné jako v předchozím období. Ke změnám 
však došlo ve složení kontrolní komise, neboť dva její bývalí členové 
již pro nové funkční období nekandidovali. Kontrolní komise byla 
zvolena ve složení (abecedně): Zdeňka Krotilová, Ing. Josef Řepa 
a Zdeněk Tesař.

Bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb se ke krátkému jednání 
sešlo zvolené představenstvo družstva, které ze svého středu zvolilo 
předsedou představenstva pověřeného výkonem funkce ředitele 
družstva Ing. Mgr. Petra Černého. Prvním místopředsedou byl 
opětovně zvolen Ing. Přemek Škoda a druhým místopředsedou zůstává 
Ing. Vratislav Šedivý.

Po proběhlých volbách schválilo shromáždění delegátů také funkční 
odměny pro nově zvolené orgány družstva a v návaznosti na to 
také nová pravidla pro odměňování a texty smluv o výkonu funkce 
v souladu s požadavky nového zákona o obchodních korporacích.

Schválen záměr výstavby 27 řadových rodinných domů 
v lokalitě Zlatý kopec ve Stráži nad Nisou

Stavební bytové družstvo Sever bude i v příštích letech pokračovat 
v trendu realizace nových výstavbových projektů. Poté, co v roce 
2013 schválilo shromáždění delegátů výstavbu nového sídla družstva 
a patnácti nájemních bytů v ul. Bažantí v horním centru Liberce 
a o rok později pak výstavbu polyfunkčního domu s 25 byty v blízkosti 
Papírového náměstí, byl na červnovém jednání v roce 2015 schválen 
záměr realizace výstavby 27 řadových rodinných domů v obci Stráž nad 
Nisou, v atraktivní lokalitě Zlatý kopec. Stavební pozemek družstvo 
zakoupilo v minulých letech. Harmonogram počítá s tím, že v letošním 
roce dojde ke zpracování projektové dokumentace a v druhé polovině 
roku 2016 by mohlo dojít k zasíťování pozemků. První etapa výstavby 
rodinných domů je plánována na jaro 2017, ukončení celého projektu 
na začátku roku 2019.

Obrázek ze studie výstavby – pozemek SBD Sever ohraničen černou čarou 
 a fotografie předmětných pozemků určených k zástavbě

Delegáti se věnovali opětovně problematice privatizace 
řadových garáží, ke schválenému usnesení pomohly 
výsledky ankety mezi nájemci družstevních garáží

Zatímco podle zákona o vlastnictví bytů má družstvo povinnost 
převádět družstevní byty do vlastnictví svých členů, což už bezmála 
dvacet let činí, pokud jde o družstevní garáže, je pouze na uvážení 
družstva, zdali svým členům, kteří mají zájem o převod družstevní 
garáže do osobního vlastnictví, vyhoví nebo ne. Dosavadní praxe SBD 
Sever byla taková, že shromáždění delegátů vyhovělo všem žadatelům 
o převod řadové garáže do vlastnictví, ale pouze tehdy, když s převodem 
souhlasili všichni nájemci řadových garáží v předmětné řadě, garážové 
samosprávě nebo souvisejícím celku. V praxi tak vznikal problém, že 
v některých případech bylo velmi obtížné souhlasu všech dosáhnout.

Nově přijaté usnesení shromáždění delegátů tuto praxi mění. Nově 
bude možné převést řadové garáže do vlastnictví už při souhlasu 80% 
nebo 90% nájemců garáží v předmětné samosprávě. U celků s počtem 
garáží nižším než 25 to bude zmíněných 80%, u větších celků pak 
bude potřeba souhlasu alespoň 90% nájemců. Ti nájemci garáží, kteří 
o převod do vlastnictví zájem neprojeví, zůstanou i nadále v nájemním 
vztahu s družstvem a garáž si budou moci převést do vlastnictví 
kdykoliv později nebo budou moci v nájemním vztahu setrvat. 

Celé usnesení z červnového shromáždění delegátů SBD Sever 
naleznete na webových stránkách družstva www.sbdsever.cz v sekci 
Informační deska.  Na stejném místě je také umístěna výroční zpráva 
o činnosti a hospodaření družstva za rok 2014, včetně auditované 
účetní závěrky a výroku auditora „Bez výhrad“. Účetní závěrku 
shromáždění delegátů na svém červnovém jednání schválilo.



.
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V prosinci 2015 by měla být vyhlášena výzva ve specifickém cíli  „Snížení energetické náročnosti v sektoru 
bydlení“, výše dotace na zateplení a moderní formy vytápění  je ale zatím ve hvězdách.

Jak zabezpečit svůj majetek  
před odjezdem na dovolenou

  Cílem je nákladově efektivním způsobem na základě přiměřené úrovně analýzy 
a hodnocení snížit energetickou náročnost bytových domů (domů se 4 a více 
bytovými jednotkami) v sektoru bydlení na nákladově optimální úroveň a zvýšit 
podíl obnovitelných zdrojů energie. Snížení energetické náročnosti povede k 
významnému snížení dodávané energie a konečné energetické spotřeby budov 
ve srovnání s dosavadní úrovní spotřeby. Kromě snížení emisí přinese realizace 
specifického cíle efekt zvyšování životní úrovně domácností snižováním nákladů 
na bydlení. Celková alokace činí 623 mil. EUR.

Kdo může žádat o dotaci:
 •  Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových    
    jednotek – budovy se čtyřmi a více byty.
Kdy můžete žádat o dotaci:
 •  Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy    
    vyhlášené pro danou prioritní osu.
Výše podpory:
 •  Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny   
  v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit (výčet a obsah je demonstrativní):
1) Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov

• Projekty se zaměřují na jednu nebo několik aktivit: zateplení obvodového 
pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna 

a rekonstrukce oken a dveří. Za stejným účelem budou financovány prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s 
rekuperací odpadního vzduchu.

2) Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody
• Výsledkem projektu je nový zdroj pro vytápění bytového domu, využívající 
místo pevných nebo kapalných fosilních paliv efektivní, ekologicky šetrné 
zdroje. V objektech, napojených na centrální zdroje vytápění se provádí 
komplexní zateplení budovy, výměna předávací stanice, vyregulování 
nebo modernizace celé soustavy vytápění objektu; lze vyměnit zdroje tepla 
bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo kapalná 
fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.

3) Přechod na šetrné, ekologické zdroje 
• Cílem je pořízení účinných a nízkoemisních kotlů na biomasu, účinných 
tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje 
nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých 
jsou umístěné. Za stejným účelem je možné vyměnit rozvody tepla a vody a 
instalovat systémy měření a regulace otopné soustavy.
Územní zaměření podpory:
• Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy bude podpora poskytnuta 
formou dotace.

Zdroj: http://www.dotacni.info/snizeni-energeticke-narocnosti-v-sektoru-bydleni/

 

Léto je v plném proudu a s ním i období, kdy většina z nás využije alespoň část 
letních měsíců k odpočinku od práce, a to obvykle prostřednictvím zahraničních 
zájezdů či i pobytu v atraktivních místech v tuzemsku. Tento čas je však i velmi 
příhodný pro zloděje. Není totiž tajemstvím, že právě během léta dochází 
k nárůstu vykradených domů a bytů, kdy různí nenechavci využijí toho, že 
majitelé odcestovali na dovolenou a zloději tak mají dostatek volné působnosti 
a časového prostoru k tomu, aby z opuštěných domů či bytů odcizili co největší 
počet cenností. Dnešní článek tak věnujeme tomu, jak správně zabezpečit svůj 
majetkem před možnými krádežemi.

Bezplatná poradna, rada první
O tom, že odjíždíte na dovolenou, se nikomu příliš nesvěřujte
Je pochopitelné, že téměř každý z nás se po celoročním čekání rád pochlubí, že 
nastal čas jeho vytoužené dovolené a nezáleží na tom, zda se bude jednat o pobyt 
v některé z exotických zemí nebo prostě jenom odjede relaxovat na chatu. 
Přesto, že tuto informaci sdělíte třeba jen svým blízkým kamarádům, kterým 
naprosto důvěřujete, může se stát, že právě tyto osoby nevědomky prozradí Váš 
odjezd na dovolenou osobám, které už tak čestné úmysly nemají. Zcela riskantní 
je pak sdělovat podrobnosti o Vašem odjezdu na dovolenou na sociálních 
sítích. Bezpečnostní opatření se na těchto serverech stále mění, a proto si nikdy 
nemůžete být jisti, kdo nepovolaný si Váš příspěvek přečte. Pokud však máte 
dobré vztahy se sousedy, je vhodné je na to, že budete na dovolené upozornit 
a požádat je, aby na Váš dům či byt dohlédli.

Bezplatná poradna, rada druhá
Svůj dům či byt řádně uzamkněte
Přesto, že se to může zdát jako klišé, skutečně k mnoha krádežím dochází právě 
z toho důvodu, že poškození nedostatečně zabezpečili svůj majetek. Úmorná 
horka nutí k častému větrání, a proto se snadno může stát, že okna umístěná 
v méně navštěvovaných místnostech zapomeneme zavřít – čímž samozřejmě 
můžeme potenciálnímu zloději značně ulehčit. Chaos před odjezdem na 
dovolenou může způsobit, že pak zapomeneme zamknout třeba i vstupní dveře. 
Proto, pokud je to možné, nechte si před tím, než vyjedete na dovolenou dostatek 
času na to, abyste stihli zkontrolovat, zda jste uzamkli a zavřeli všechna místa, 

která umožňují vstup do domu či bytu. Pozornost je třeba věnovat i úschově 
klíčů od těchto prostorů, rozhodně je neponechávejte na klasických odkládacích 
místech, jako je rohožka pod dveřmi či květináč na oknu, ale raději všechny klíče 
uschovejte na vhodném místě nebo je svěřte do péče důvěryhodné osoby.

Bezplatná poradna, rada třetí
Veškeré cennosti, u nichž je to možné, uschovejte na bezpečné místo
Pokud se jedná o cennosti drobnějšího charakteru, je vhodné je všechny 
shromáždit a uložit buď do uzamykatelné skříňky či trezoru, popřípadě je 
uschovat u někoho, u něhož víte, že budou v bezpečí. Ke všem těmto cennostem 
a dalšímu hodnotnému majetek, který není možné uschovat, si pořiďte soupis, 
v němž věci podrobně popište jako je uvedení barvy, velikosti, množství, čísla 
sériové výroby a dalších informací a nejlépe k nim i přiložte fotografie. Takovýto 
soupis Vám za poplatek provede i kterýkoliv notář ve Vašem okolí. U majetku 
vyšší ceny stojí za zvážení rovněž jeho pojištění. I zde platí, že byste o tom, jaké 
cennosti vlastníte, neměli příliš na veřejnosti hovořit, ať možné zloděje v jejich 
úmyslu nepodporujete.

Bezplatná poradna, rada čtvrtá
Před odjezdem na dovolenou ukliďte okolí domu, bude to tak vyvolávat dojem, 
že v domě je někdo přítomen
Před odjezdem na dovolenou okolí domu v rámci možností ukliďte, a pokud 
máte zahradu, tak se postarejte o úpravu trávníku, aby místo nepůsobilo 
opuštěně. Jestliže Váš pozemek bude vypadat přehledně, sousedé si mohou 
snadněji povšimnout, kdyby bylo něco v nepořádku. Rovněž se zkuste s někým 
domluvit, kdo Vám v případě delšího pobytu mimo domov bude chodit vybírat 
došlou poštu. Přeplněná schránka je signálem, že se majitel pravděpodobně 
v domě nezdržuje. V současné době také funguje mnoho firem zabývajících 
se zabezpečením domů a bytů, jejichž prostřednictvím si tak v domě můžete 
například nainstalovat alarm, který se spustí při neoprávněnému vstupu do domu 
či kamerový systém, který bude monitorovat okolí domu.

Bezplatná poradna, rada pátá
Jestliže byl Váš byt či dům vykraden, s ničím nehýbejte a neprodleně zavolejte 
policii
Pokud přece jen dojde k situaci, že po návratu z dovolené zjistíte, že jste v domě 
nebo bytě měli nevítaného návštěvníka, nesnažte se okamžitě zjišťovat, co Vám 
chybí, ale raději ihned zavolejte policii. Nikdy nemůžete vědět, zda se zloděj 
nenachází stále ještě v domě a nepokusí se Vám ublížit. Rovněž není vhodné 
se ve vyloupeném domě či bytě něčeho dotýkat a přemisťovat, můžete tak 
zničit důležité důkazy, které mohou pomoci odhalit pachatele. Pokud máte svůj 
majetek pojištěn, kontaktujte bez zbytečného odkladu také svou pojišťovnu.

Dotace z programu IROP by měly být k dispozici od ledna 2016

Přečetli jsme za Vás…

Zdroj: http://www.pravnilinka.cz/jak-zabezpecit-svuj-majetek-pred-odjezdem-na-dovolenou



Liberec - Byt 3+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 4.016.200,- Kč  

byt 3+kk o velikosti 100 m² ve 4. nadzemním podlaží  

6

SBD SEVER
Nabízíme k prodeji do osobního vlastnictví byty podlaží v novostavbě bytového domu na rohu ulic Papírová a Široká v samém 
centru Liberce, nedaleko Soukenného náměstí, v takzvaném „zlatém kříži“. Bytové jednotky budou připraveny k nastěhování 

začátkem roku 2016.

Liberec - Byt 1+kk - Papírová ul. - prodej 
Cena (s DPH): 2.219.600,- Kč 

byt 1+kk o velikosti 54,1 m² ve 3. nadzemním podlaží

Liberec - Byt 2+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 2.212.000,- Kč 
 
byt 2+kk o velikosti 53,5 m² ve 4. nadzemním podlaží 

Liberec - Byt 3+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 3.678.800,- Kč 

byt 3+kk o velikosti 91,6 m² ve 4. nadzemním podlaží  

GSPublisherEngine 0.81.100.100

vizualizace_B

GSPublisherEngine 0.81.100.100

vizualizace_A
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Liberec - Byt 1+kk - Papírová ul. - prodej 
Cena (s DPH): 1.838.800,- Kč  

byt 1+kk o velikosti 42 m2 s terasou o velikosti 9,4 m² 
v 5. nadzemním podlaží

Liberec - Byt 2+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 3.959.600,- Kč 
 
byt 2+kk o velikosti 73,3 m² s exklusivní  terasou 
o velikosti 129,1 m² v 5. nadzemním podlaží

Liberec - Byt 2+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 2.847.300,- Kč 

byt 2+kk o velikosti 69,4 m² ve 3. nadzemním podlaží  

  Byty jsou nabízeny bez kuchyňské linky a spotřebičů. V bytech budou 
položeny laminátové podlahy, obklady v koupelnách, bude osazena sa-
nitární keramika a dveře s dřevěnými zárubněmi. Při včasném sepsání 
rezervační smlouvy je možnost vlastního výběru jednotlivých prvků dle 
přání klienta.
  Dům splňuje veškeré nároky moderního a energeticky úsporného bydlení 
s nízkými provozními náklady. Vhodné též jako investice. Dům je posta-
ven z železobetonového monolitického skeletu s cihlovými vyzdívkami. 
Celý dům bude zateplen a zakryt fasádními deskami CEMBRIT. V domě 
je plánována vlastní plynová kotelna pro vytápění domu a přípravu teplé 
vody. Bude instalován výtah. V přízemí domu jsou nebytové prostory.
  Díky poloze v centru města jsou veškeré obchody, úřady či dopravní spo-
jení v bezprostřední docházkové vzdálenosti. Lokalita je vysoce ceněna 
pro možnosti kulturně společenského vyžití. Bydlení lze využít též k re-
kreaci. Liberec nabízí možnosti relaxace a odpočinku na úpatí Jizerských 
hor pro letní i zimní turistiku. Z centra Prahy je dostupný do 1 hodiny 
jízdy autem či autobusem.

Kompletní nabídku všech 25 bytů v této nemovitosti naleznete na 
www.severreality.cz. Pro další informace a sepsání rezervační smlouvy 
kontaktujte: 
Zákaznické centrum SBD Sever
Lipová ul. 596/7
460 31 Liberec
Email: sbdsever@sbdsever.cz; info@severreality.cz
Tel: 777 334 333, 485 106 552

POZOR:  Byty v této novostavbě nabízíme též k dlouhodobému 
pronájmu od 6.500,- Kč/měsíčně + služby. Kompletní nabídka 
bytů k pronájmu rovněž na www.severreality.cz nebo k doptání 
na zákaznickém centru SBD Sever.

POZOR: k pronájmu také čtyři obchodní prostory v přízemí 
objektu se samostatným vstupem a zázemím o velikosti 92m², 
111m², 117m² a 162m²

GSPublisherEngine 0.81.100.100

vizualizace_A

PRODÁNO

Prodáno a pronajato již 7 bytů – proveďte svou rezervaci včas!
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Ze života Společenství vlastníků

Zpravodaj Severu zveřejňuje některé z výsledků ankety  
mezi společenstvími vlastníků v České republice

Zdroj a kompletní výsledky ankety na:  
http://www.nemovitostprofi.cz/45/?utm_source=ONLIBBYT03&utm_medium=ALmail&utm_campaign=ONLIBBYT03-2015-%E8erven%20-%20I
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Chcete ušetřit?

Solární soustava pro kombinovanou 
 přípravu teplé vody a přitápění

V dnešní době je trendem v panelových 
a bytových domech postupné snižování 
jejich energetické náročnosti. Náklady 
na přípravu teplé vody se zařadily na 
čelní příčky ve spotřebě energií. Při snaze 
o snížení energetické náročnosti pro 
přípravu teplé vody se využití sluneční 
energie jeví jako nejlepší a elegantní 
řešení tohoto problému. Protože šetří 
nemalé peníze.

Využití sluneční energie je v BD energeticky výhodné, vzhledem k celoročně 
zajištěnému a relativně rovnoměrnému odběru tepla. Před instalací solární 
soustavy je vhodné, kromě běžných podmínek navrhování a dimenzování 
(spotřeba a její průběh a historie, počet obyvatel, parametry stávajícího zdroje, 
možnosti objektu z hlediska umístění kolektorů i akumulace, stínění, vliv 
okolí apod.) posoudit celkovou koncepci dodávek TV a tepla v daném domě. 

U stávajících domů, dosahují úspory energie u kombinovaných systému, 
tvořených fasádními a střešními solárními systémy až 80 %. Umožní –li to 
parametry BD a průběh spotřeby TV, je možné navrhnout systém kombinující 
přípravu TV a přitápění. 

Výhodou realizace termických solárních systémů na BD je, že samotná 
příprava a projekční práce jsou společně s realizací a zapojením soustavy 
do provozu relativně známou oblastí a specializovaná firma by si s tím měla 
poradit ve většině případů bez problémů. 

Díky velmi dobrým podmínkám dotačních programů, mohou při dodržení 
základních pravidel a zásad pro navrhování, realizaci i provozování solárních 
systémů, získat uživatelé nebo majitelé BD nadstandardní ekonomické 
výsledky při současné minimalizaci rizik a problémových stavů. Závěrem je 
nutné podotknout, že legislativa, normy, technické standardy, ale i uživatelské 
povědomí směřuje ke zvyšování podílu OZE z celkové spotřeby energií.            

Kolektiv autorů:  
Ladislav Pažout, Maxizol spol. s.r.o.,  Bc. Josef Šlechta

Hledáme alternativu k drahému teplu od Teplárny Liberec

Kotelny na dřevní pelety - až 35% prokázaná úspora, ekologie, nezávislost na plynu
Společnost IVORY ENERGY a.s. je dceřinou společností Ivory 
Group, v jejímž zázemí stojí investiční fondy.

• Společnost je držitelem licence na výrobu a dodávku tepla vydávanou 
Energetickým regulačním úřadem a specializuje se zejména na kotelny 
spalující dřevěné pelety, kterých již provozuje v ČR a SR několik desítek. 
Staví, financuje a provozuje výrobny tepla jak pro bytové domy, tak pro 
školy a obce.
Společnost poskytuje:

• Zdarma zpracování návrhu způsobu vytápění pro konkrétní podmínky, 
včetně porovnání výhod a nevýhod jednotlivých způsobů vytápění. 
Následně zpracuje projektovou dokumentaci, zařídí stavební povolení, 
zainvestuje a postaví kotelnu, kterou následně provozuje, takže odběratel 
se o nic nestará.

• Nejmodernější automatické technologie vytápění, s komfortem 
srovnatelným s plynovými kotelnami.

• Nepřetržitý dohled nad provozem z centrálního dispečinku.
• Prostřednictvím sesterské firmy CDP IVORY založené 2006, která 

je leader trhu s dřevěnými palivy s podílem cca 30 % a je držitelem 
celoevropské certifikace ENplus, dodávku dřevních pelet do cca 5.000 
kotelen a tedy záruku dlouhodobé dostupnosti a cenové stability paliva.
Společnost IVORY ENERGY provozuje systém centrálního 
zásobování teplem v obci Kovářská s dodávkou 14 000 GJ/rok.

• V této obci v Severních Čechách, která leží 900 m.n.m., zásobuje 210 
bytů, školu, obecní úřad, léčebný ústav.

• IVORY Energy investovala 12 mil. Kč do kompletní rekonstrukce, 
včetně stavby bez spoluúčasti obce, která nahradila původní technologii na 
lehký topný olej s původní cenou tepla 860 Kč/GJ bez DPH.

• Zdrojem tepla se stal 1 MW kotel spalující dřevní pelety (biomasa).
• Dle slov zastupitele obce: „Kromě toho, že cena tepla klesla na 559 

Kč/GJ bez DPH a došlo tedy k úspoře 25 %, byly zároveň proti LTO 
všechny emisní parametry zlepšeny.“
IVORY ENERGY zásobuje i bytové domy

• Například v obci Solenice jsou ve sklepních prostorách instalovány 
kotelny o výkonu 100 kW včetně sila na pelety.

•  Cena tepla 650 Kč/GJ – Pan Vápeník, předseda jednoho z SVJ říká: 
„úspora dosáhla 35 % proti původnímu stavu, o kotelně ve sklepě prakticky 
nevíme, zásoba paliva vydrží více než měsíc“.
IVORY ENERGY zásobuje i zařízení typu škol, domovů s pečo-
vatelskou službou apod.

•  V základní škole v Čachovicích je instalován kotel na pelety o výkonu 
200 kW

•  „Na žádost paní ředitelky byla pro zajištění maximální bezpečnosti 
dodávky po dobu výstavby používána dočasně automatická mobilní kotelna 
na pelety, tato varianta se nám osvědčila a jsme, rozhodnuti ji dále rozvíjet“ 
říká předseda představenstva Ivory Energy Petr Mach.

•  Cena tepla 580 Kč/GJ – úspora 27 %
Shrnutí výhod řešení od společnosti IVORY:

•  Výrazné snížení ceny tepla prokázané existujícími instalacemi.
•  Cenová stability dodávek paliva a tedy i tepla díky palivu z lokálních zdrojů.
•  Žádná investice ze strany odběratele
•  Použití nejmodernější, plně automatické teplárenské technologie.
•  Kompletní zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení,  

  výstavby a provozu.
•  Dálkový monitoring a full time servis

IVORY Energy, a.s.
Kostelecká 908, 196 00 Praha 9 - Čakovice, ČR
e-mail: info@ivoryenergy.cz
www.ivoryenergy.cz
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KŘÍŽOVKA SBD SEVER

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

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

INZERCE REALITY SBD SEVER

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 - Pronájem bytu 2+1, Liberec -  pronájem
Cena (s DPH): 5.900,00 Kč
Nabízíme k pronájmu byt o velikosti 2+1 a podlahové ploše 55,6 m2 v 1. patře částečně zatepleného 
panelového domu v ul. Norská v Liberci - Růžodol. Byt je ve velmi dobrém technickém stavu (po částečné 
rekonstrukci), zděné jádro, plastová okna, nová kuchyňská linka, zasklená lodžie, k bytu přísluší sklepní 
kóje. Velmi klidná lokalita a výborná občanská dostupnost. Volný od 1. 8. 2015. 
V případě zájmu o prohlídku nebo další informace kontaktujte osobně pracovníky zákaznického centra 
SBD Sever nebo telefonicky na čísle 485 106 572 nebo 775 735 520.

Jablonec - Prodej bytového domu v Jablonci nad Nisou - prodej
Cena (s DPH): 6.000.000,00 Kč
Nabízíme k prodeji bytový dům o 3. NP a 1. PP. s pěti bytovými jednotkami (2 x 3+1 a 3 x 2+1). V roce 
2003 prošel dům kompletní rekonstrukcí fasády a střechy včetně rekonstrukce oken, v roce 2014 byla 
provedena nová kanalizační přípojka a kanalizační rozvody v suterénu domu. Všechny bytové jednotky 
jsou po částečných rekonstrukcích.
V případě zájmu o prohlídku nebo o další informace kontaktujte p. Jana Pleštila: 
tel: 775 735 520, e-mail: plestil@sbdsever.cz.

 Liberec - Pronájem nebytových prostor v centru Liberce - pronájem
Cena (s DPH): 4.200,00 Kč
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v přízemí objektu Truhlářská 530 v Liberci 2 v blízkosti centra města.
Celková výměra nebytového prostoru je 55,18m2 (2x kancelář 26 m2 + 11 m2, sklad 3 m2; kuchyň, WC, chodba). 
Samostatný vstup. Voda, elektro, vytápění vlastním plynovým kotlem. Ostatní vybavení: radiátory, žaluzie, tel. 
přípojka, mříže, dlažba, koberce.
V případě zájmu o prohlídku nebo o další informace kontaktujte p. Michala Bezuchu: 
tel: 777 760 786, e-mail: bezucha@sbdsever.cz

Liberec - Pronájem nebytových prostor v ulici Matoušova - pronájem
Cena (s DPH): 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. 
Prostory jsou členěny na 2 místnosti a příslušenství. Nebytové prostory jsou přístupné samostatnými 
vstupními dveřmi z chodby objektu. Vytápění prostor je zabezpečeno prostřednictvím vlastní kotelny 
na plyn v suterénu objektu.
V případě zájmu o prohlídku nebo o další informace kontaktujte p. Jana Pleštila: 
tel: 775 735 520, email: plestil@sbdsever.cz

Liberec - Pronájem nebytových prostor, ulice Matoušova  - pronájem
Cena (s DPH): 3.041,00 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 36,49 m2 včetně 
příslušenství. Prostory jsou členěny na 2 místnosti a příslušenství. Nebytové prostory jsou přístupné 
samostatnými vstupními dveřmi z chodby objektu. Vytápění prostor je zabezpečeno prostřednictvím 
vlastní kotelny na plyn v suterénu objektu.
V případě zájmu o prohlídku nebo o další informace kontaktujte p. Jana Pleštila: 
tel: 775 735 520, email: plestil@sbdsever.cz

Jablonec - Pronájem bytu 2+1, Jablonec nad Nisou - pronájem        
Cena (s DPH): 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. Dobrá občanská vybavenost, byt se nachází přibližně 5 min. od centra. Volný 
ihned.
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