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KONTAKTNÍ SEZNAM SBD SEVER Liberec
E-mail Telefon Mobil

ÚSEK ŘEDITELE
Černý Petr, Ing. Mgr. ředitel cerny@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.cerny 484 800 389 777 733 151

Knoblochová Lucie, Bc. týmová asistentka
personalistka

knoblochova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.knoblochova 484 800 390 777 750 990

Nesibová Lenka, Ing. hlavní ekonom nesibova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.nesibova 484 800 379 775 735 583

Klokočník Petr, Ing. správce PC sítě klokocnik@sbdsever.cz 484 800 383 603 452 294

ÚSEK PRÁVNĚ – ORGANIZAČNÍ
Maršálková Adéla, Mgr. právník marsalkova@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.marsalkova 484 800 384 777 752 561

Myslikovjanová Adéla, Dis. referent správy pohledávek 
vedoucí zákaznického centra

myslikovjanova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.myslikovjanova 484 800 371 777 760 781

Hošková Barbora referent zákaznického centra hoskova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.hoskova 485 106 552 777 334 333

Röslerová Jana referent členské evidence roslerova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.roslerova 484 800 372 777 760 783

Rejhonová Jitka pokladní rejhonova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.rejhonova 484 800 370 775 735 585

ÚSEK EKONOMICKÝ
Kuklová Jaroslava hlavní účetní

účetní společenství vlastníků
kuklova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.kuklova 485 106 598 730 892 577

Brzková Barbora účetní nájmu
účetní společenství vlastníků

brzkova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.brzkova 484 800 375 732 598 495

Dorflová Anna, DiS. účetní společenství vlastníků patrakova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.patrakova 484 800 378 775 735 513

Müllerová Tereza, Ing. účetní společenství vlastníků mullerova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.mullerova 484 800 373 775 735 514

Pirošková Alexandra, Bc. účetní společenství vlastníků piroskova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.piroskova 484 800 376 777 760 785

Gallistlová Beáta, Ing účetní společenství vlastníků gallistlova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.gallistlova 484 800 377 775 735 516

Hrabová Žaneta účetní společenství vlastníků hrabova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.hrabova 484 800 374 775 735 587

Skařupková Zuzana finanční účetní skarupkova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.skarupkova 484 800 380 775 735 590

Mládková Petra mzdová účetní mladkova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.mladkova 484 800 381 775 735 515

Pobočka Česká Lípa:
Drastíková Karla referent ZC / účetní ceskalipa@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.ceskalipa 487 522 315 775 735 589

Pobočka Jilemnice:
Lambertová Monika referent ZC / účetní jilemnice@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.jilemnice1 481 311 861

777 760 782

733 133 132
havarijní služba

ÚSEK TECHNICKÝ
Gatter Martin, Ing. manažer správy nemovitostí 

a péče o klienty
gatter@sbdsever.cz
Skype sbdsever.gatter 485 106 572 777 750 995

Gadas Martin bytový manažer gadas@sbdsever.cz
Skype sbdsever.gadas 484 800 386 777 750 991

Kadlas Michal bytový technik kadlas@sbdsever.cz
Skype sbdsever.kadlas 484 800 387 777 750 993

Bezucha Michal bytový manažer bezucha@sbdsever.cz
Skype sbdsever.bezucha 484 800 385 777 760 786

Frk Marek bytový technik frk@sbdsever.cz
Skype sbdsever.frk 484 800 388 775 735 520

Polívková Marcela provozní stavební technik 
energetik

polivkova@sbdsever.cz
Skype sbdsever.polivkova 484 800 382 777 752 562

Údržba Broumovská: 
Pilař Milan údržbář 482 711 244 775 735 517

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM sbdsever@sbdsever.cz 485 106 552
485 106 544 777 334 333
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Dne 4. května jsme slavnostně otevřeli 
novou budovu SBD Sever

2 |  Nový kontaktní seznam zaměstnanců SBD Sever

3 |  Od 9. května na jiné adrese – SBD Sever se přestě-
hovalo do horního centra Liberce do Bažantí ulice

3 |   Otevírací doba SBD Sever v nové budově

4 |  Nová budova SBD Sever  slavnostně otevřena  
– Den otevřených dveří: Lidé si mohli prohlédnout 
nové prostory a shlédnout kulturní program za-
končený slavnostním večerním ohňostrojem

6 |  Jak také může vypadat bytový dům 21. století 
aneb jak šetřit peníze za energie a být energeticky 
nezávislý na okolí

8 |  Tradiční křížovka PhDr. Šilara na léto s netradičním 
humorným citátem Jana Wericha  

9 |  Právní poradna tentokrát s výčtem povinností čle-
na společenství aneb nebydlíme v bytovém domě 
sami

12 |  Pozvánka na 5. ročník Dětského dne SBD Sever 
s LK a Obcí legionářskou Libereckého kraje  
– 9. září 2017 v areálu ve Vesci

V TOMTO ČÍSLE: 

FOTO NA TITULU: 

OD 9. KVĚTNA  
NA NOVÉ ADRESE

Vážení členové družstva, vážení klienti,

od 9. května 2017 naleznete SBD Sever na nové adrese. Přestěhovali jsme se 
do Bažantí ulice, v horním centru Liberce, nedaleko liberecké radnice, divadla F. X. 
Šaldy, budovy hlavní pošty, Krajské knihovny, kliniky Gennet a Katastrálního úřadu. 

Naší novou adresou je Bažantí ulice 1415/3, Liberec I.  Po provedení nutných 
administrativních kroků dojde ke změně sídla našeho družstva z ul. Lipová 594/7 
na tuto novou adresu.

A jak se k nám dostanete? Autem 
například z ulice Rumjancevova od-
bočíte u budovy Katastrálního úřadu 
na Nerudovo náměstí, budete pokra-
čovat směrem k ulici Liliová až do Ba-
žantí. Pro klienty SBD Sever je trvale 
připraveno deset parkovacích míst.  
Pokud budete chtít využít MHD, nej-
blíže naší nové adrese je zastávka 
autobusu U zdi. Jen o pár metrů delší 
cestu urazíte ze zastávky u OC Plaza 
nebo od tramvaje z ul. 5. května.

S přestěhováním do nové budovy souvisí také drobné úpravy otevírací doby zá-
kaznického centra a ostatních úseků správy družstva.

Otevírací doba:

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM POKLADNA 
Pondělí 8:00–17:00 8:00–11:00 13:00–16:30 
Úterý 8:00–17:00 8:00–11:00 13:00–16:30
Středa 8:00–17:00 8:00–11:00 13:00–16:30
Čtvrtek 8:00–17:00 8:00–11:00 13:00–16:30
Pátek zavřeno zavřeno

EKONOMICKÝ A TECHNICKÝ ÚSEK
Pondělí 8:00–11:00  13:00–16:30 
Úterý–pátek po předchozí domluvě

 

 



NOVÁ BUDOVA SBD SEVER SLAVNOSTNĚ 
OTEVŘENA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
Lidé si mohli prohlédnout nové prostory a shlédnout kulturní program 
zakončený slavnostním večerním ohňostrojem

Kompletní administrativa družstva se 
bleskově přestěhovala do nové budovy bě-
hem tří volných květnových dnů, aby v úterý 
9. května 2017 přivítala své klienty v nových 
prostorách. Ale už ve čtvrtek 4. května probě-
hl slavnostní akt oficiálního otevření nového 
sídla družstva včetně přestřižení pásky. Tento 
slavnostní akt uvedl zároveň den otevřených 
dveří, v jehož rámci si všichni pozvaní hosté 
mohli prohlédnout vnitřní i vnější prostory 
nové budovy v Bažantí ul. 1415.

Už v roce 2011 rozhodlo představenstvo 
Stavebního bytového družstva o tom, že ak-
ceptuje veřejnou nabídku a zakoupí objekt 
bývalého sídla spotřebního družstva Jednota, 
včetně pozemku v centru města Liberce, v ul. 
Bažantí.  Záměrem bylo na tomto pozemku 
vystavět novou budovu, která by nahradila 
ne příliš vyhovující suterénní prostory sprá-
vy družstva v Lipové ulici. Zároveň, aby byla 
snížena finanční zátěž spojená s výstavbou 
nového domu, bylo rozhodnuto o tom, že 
v  nejvyšších třech patrech budovy budou 
postaveny menší byty, které budou pronají-
mány.

Ukázalo se, že časově nejnáročnějším úse-
kem realizace celého projektu je jeho přípra-
va včetně nejrůznějších stavebních povolení 
a správních řízení. Během nich došlo nejen 
k nejrůznějším časovým prodlevám, ale mě-
nila se také navržená architektura domu, do 
jejíž podoby hovořila někdejší rada architektů 
města Liberce. 

Po obecné shodě na architektonické po-
době díla začaly projekční práce a stavební 
řízení. Dobrá věc se podařila a tak 16. listopa-
du 2015 mohlo být symbolicky poklepáno na 
základní kámen nového domu. Stará budova 
někdejšího sídla místního spotřebního druž-
stva Jednota šla k zemi a uvolnila tak prostor 
nové výstavbě. Budova byla dokončena na 
jaře roku 2017 a v květnu zkolaudována. Od 
původního záměru po finální realizaci uply-
nulo více než šest let.

Bylo tedy při slavnostním otevření oprav-
du co slavit.  Přítomné hosty přivítal v dopo-
ledním i odpoledním bloku oslav předseda 
představenstva SBD Sever a ředitel tohoto 
družstva Ing. Mgr. Petr Černý, který ve své 
krátké řeči výstižně zmínil překonání všech 
strastí a administrativních nástrah, kterými 
si prošli všichni, kteří měli s projektem něco 
společného. Nemohlo proto chybět z úst 
předsedy družstva zejména poděkování ar-
chitektům Ing. Arch. Gottfriedovi a Ing. Arch. 
Tučkovi za moderní a nadčasový architekto-
nický návrh budovy, společnosti Storing za 
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Slavnostní otevření bude připomínat páska 
s datem 4. května 2017

Dopoledního slavnostního aktu se zúčastnili všichni, kteří se na vzniku nové budovy podíleli, 
architekti, projektanti, zástupci zhotovitele, stavebního dozoru, subdodavatelé. Mezi pozvanými 
byli také hosté z řad představitelů bytových družstev a zájmových svazů.



vypracování projektu a provedení inženýrin-
gu stavby, dále generálnímu zhotoviteli díla 
společnosti Regionální stavební, včetně po-
děkování dalším subdodavatelům i staveb-
nímu dozoru firmě IBR Consulting. Závěrem 
nechybělo také poděkování zaměstnancům 
družstva, kteří se svou prací na realizaci také 
spolupodíleli a zástupcům ČSOB, která vý-
stavbu svým úvěrem financovala.

Součástí prohlídky nové budovy, včetně 
pochozí terasy na střeše domu s krásným vý-
hledem na Liberec včetně největší dominan-
ty vysílače Ještěd, bylo také znovu uvedení 

expozice výstavních panelů z výstavy k 50. 
výročí založení družstva, kterou mohli v srp-
nu a v září roku 2015 shlédnout návštěvníci 
obchodního centra Fórum.

Kromě nové budovy mohli pozvaní hosté 
shlédnout také doprovodný kulturní a zá-
bavný program, připravený ve venkovních 
prostorách parkoviště. Nová budova má to-
tiž k  dispozici celkem 21 parkovacích míst, 
z  nichž deset je vyhrazeno pro klienty SBD 
Sever. Není třeba se tedy obávat, že nebude 
při návštěvě družstva kde zaparkovat, kapaci-
ta míst se ukazuje jako dostatečná. 

U příležitosti slavnostního otevření nové 
budovy vystoupil populární zpěvák David 
Deyl, který zazpíval své největší hity, známé 
například z hitparády RCL. Svým vystoupe-
ním všechny přítomné pobavil také populár-
ní imitátor, bavič, zpěvák, ale především šou-
men Vladimír Hron.  A kdo v sychravém spíše 
ještě v aprílovém počasí vydržel až do setmě-
ní, mohl na obloze vidět nádherný ohňostroj. 
Ten byl viditelný z mnoha míst v Liberci.
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Přestižení slavnostní pásky probíhá Do nového sídla SBD Sever míří první návštěvníci, aby si prohlédli vnitřní 
i venkovní prostory

Pozdravit a zazpívat návštěvníkům dne otevřených dveří přišel zpěvák 
David Deyl

Po setmění vyvrcholila celá akce velkým 
ohňostrojem

Na obloze se střídalo několik barev a mnoho 
obrazců

Hosté se pobavili při vystoupení imitátora a baviče Vladimíra Hrona

Ohňostroj byl viditelný z mnoha míst v Liberci
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DŮM 21. STOLETÍ Jak také může vypadat bytový dům 21. století aneb jak šetřit peníze za energie a být energeticky nezávislý na okolí.
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DŮM 21. STOLETÍ Jak také může vypadat bytový dům 21. století aneb jak šetřit peníze za energie a být energeticky nezávislý na okolí.
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KŘÍŽOVKA SBD SEVER

Křížovku pro vás připravil 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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PRÁVNÍ PORADNA TENTOKRÁT 
S VÝČTEM POVINNOSTÍ ČLENA SPOLEČENSTVÍ 
ANEB NEBYDLÍME V BYTOVÉM DOMĚ SAMI

Dotaz:

Již třetím rokem dělám v našem baráku 
předsedu výboru společenství vlastníků. 
Mám dotaz, vlastně to není ani dotaz jako 
spíše námět. V poslední době se mi zdá, že 
vlastníci bytů, členové společenství nemají 
vůbec tušení o tom, že kromě samotného 
bydlení mají také nějaké povinnosti, vyplý-
vající z členství ve společenství vlastníků 
a  z  toho, že užívají části domu, které jsou 
společné pro všechny. Mohli byste tedy zmí-
nit některé z těchto povinností, aby bylo 
těm lidem jasné, že nebydlí v baráku sami?

Odpověď:

S členstvím ve společenství vlastníků jsou 
spojeny, jak uvádíte také určité povinnosti, 
ale i práva členů společenství. Práva i povin-
nosti členů společenství jsou uvedena v ob-
čanském zákoníku, zejména v § 1175 – 1183 
a podrobněji pak přímo ve stanovách každé-
ho společenství. Navíc, nově obsahují stano-
vy také povinnou část, která se týká pravidel 
pro užívání společných částí domu, ve kte-
rých jsou také uloženy povinnosti vlastníkům 
jednotek a jejich uživatelům.

Pokud jde o povinnosti členů společen-
ství, která jsou uvedena přímo v občan-
ském zákoníku, jedná se zejména o tyto:

§ 1175  
(1) Vlastník jednotky má právo svobodně 

spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně 
upravovat svůj byt jakož i užívat společné 
části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jed-
notky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit 
nebo poškodit společné části.

(2) Vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak 
to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled 
domu; to platí i o společných částech, které 
má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném 
užívání.

§ 1176  

Vznikem vlastnického práva k jednotce 
vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se 
pravidly pro správu domu a pro užívání spo-
lečných částí, pokud byl s těmito pravidly 
seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, 
jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž 
umožnil přístup do domu nebo bytu.

§ 1177 

(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, ozná-
mí to včetně své adresy a počtu osob, které 
budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jed-
notek prostřednictvím osoby odpovědné za 
správu domu nejpozději do jednoho měsíce 
ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvě-
dět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v pří-

padě změny údajů uvedených v oznámení.

(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbyteč-
ného odkladu osobě odpovědné za správu 
domu změny v počtu osob, které mají v bytě 
domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí 
v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom ka-
lendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li 
vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; 
v takovém případě oznámí i jméno a adresu 
této osoby.

§ 1180 
(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník 

jednotky na správu domu a pozemku ve výši 
odpovídající jeho podílu na společných čás-
tech. Slouží-li některá ze společných částí jen 
některému vlastníku jednotky k výlučnému 
užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřete-
lem k povaze, rozměrům a umístění této části 
a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spra-
vovat tuto část na vlastní náklad.

§ 1181 
(1) Vlastník jednotky platí zálohy na plně-

ní spojená nebo související s užíváním bytu 
(služby) a má právo, aby mu osoba odpověd-
ná za správu domu zálohy včas vyúčtovala, 
zpravidla nejpozději do čtyř měsíců od skon-
čení zúčtovacího období.

§ 1182 

Upravuje-li vlastník jednotky stavebně 
svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověře-
ní, zda stavební úpravy neohrožují, nepoško-
zují nebo nemění společné části, pokud byl 
k tomu předem vyzván osobou odpovědnou 
za správu domu.

§ 1183 
(1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brá-

ní údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné 
změně domu nebo pozemku, o nichž bylo 
řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř 
bytu nebo na společné části, která slouží vý-
lučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do 
nich přístup, pokud k tomu byl předem vy-
zván osobou odpovědnou za správu domu. 
To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu za-
řízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla 
a jiných energií.

Povinnosti člena společenství mohou 
být ve stanovách společenství upraveny 
například takto:

Člen společenství má povinnosti vlastníka 
jednotky a člena společenství uvedené v pří-
slušných ustanoveních občanského zákoníku 
a těchto stanov, zejména má povinnost:

•	 dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení 
orgánů společenství schválená v souladu 
se zákonem o vlastnictví bytů a těmito sta-
novami,

•	 hradit stanovené příspěvky na správu 
domu a pozemku,

•	 hradit stanovené zálohy na úhradu za služ-
by a hradit nedoplatky vyplývající z vyúč-
tování, 

•	 řídit se při užívání společných částí domu, 
pozemku a společných zařízení domu, 
právními předpisy a pokyny výrobce nebo 
správce technických zařízení,

•	 zdržet se jednání, jímž by zasahoval do 
práv ostatních členů společenství; úpra-
vy jednotky ve svém vlastnictví provádět 
tak, aby neohrožoval výkon vlastnického 
práva ostatních vlastníků jednotek  a v pří-
padech, kde to stanoví občanský zákoník, 
provádět úpravy jen se souhlasem všech 
vlastníků jednotek nebo na základě smlou-
vy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky 
jednotek v domě,

•	 odstranit na svůj náklad závady a poškoze-
ní, které na jiných jednotkách nebo na spo-
lečných částech domu způsobil sám nebo 
ti, kteří s ním jednotku užívají, 

•	 umožnit instalaci a údržbu zařízení pro mě-
ření tepla a vody v jednotce a odečet na-
měřených hodnot;

•	 umožnit po předchozím vyzvání přístup 
do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují 
úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jed-
notek nebo domu jako celku; nejde-li o ha-
varijní či obdobný stav, činí výzvu písemně 
výbor alespoň 3 dny předem,

•	 oznámit bez zbytečného odkladu výboru 
nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji 
potřebnými pro zapsání do seznamu členů 
společenství podle čl. XI odst. 4 a pro potře-
by správy domu,

•	 oznamovat společenství všechny skuteč-
nosti rozhodne pro rozúčtování služeb spo-
jených s bydlením zejména změny v počtu 
příslušníků své domácnosti, domácnosti 
nájemce nebo podnájemce, pokud je způ-
sob rozúčtování cen služeb nebo stanovení 
výše příspěvků na správu domu a pozemku 
závislé též na počtu členů domácnosti, a to 
nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy ke 
změně došlo.

•	 předložit včas statutárnímu orgánu spole-
čenství stavební dokumentaci, upravuje-li 
vlastník stavebně svůj byt, pokud je podle 
právních předpisů dokumentace vyžado-
vána a umožnit přístup do bytu, vše pro 
ověření, zda stavební úpravy neohrožují 
výkon vlastnického práva ostatních vlastní-
ků jednotek nebo nezasahují společné čás-

§
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ti či neporušují statiku domu, k tomu musí 
být předem vyzván společenstvím. Kde to 
stanoví zákon, provádět úpravy jen se sou-
hlasem všech vlastníků.

V rámci pravidel pro užívání společných 
částí domu mohou Stanovy určit členům 
společenství další povinnosti, například:

Člen společenství je povinen dodržovat 
klid, pořádek a čistotu ve společných částech, 
vyvarovat se jednání porušujícího dobré mra-
vy, veřejný pořádek nebo jednání, které by 
bránilo nerušenému výkonu práv ostatních 
členů společenství. 

V případě chovu domácích zvířat je člen 
společenství povinen dbát, aby nedocházelo 
k obtěžování zejména pachem, hlukem nebo 
znečišťováním společných částí a společných 
prostor, dodržovat hygienické, veterinární 
a bezpečnostní předpisy. Je povinen zamezit 
volnému pobíhání jím držených domácích 
zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je 
ve společných částech domu a na pozemku, 
dbát, aby jím držená zvířata neznečišťovala 
okolí domu a v případě vzniku znečištění toto 
ihned svým nákladem odstranit. Člen spo-
lečenství je povinen zdržet se chovu zvířat 
k  domácímu chovu nevhodných, případně 
nebezpečných druhů. 

Člen společenství je povinen zdržet se 
umisťování předmětů nepatřících k vybavení 
domu ve společných částech a společných 
prostorách domu, zejména ukládání látek 
snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak 
nebezpečných, zdržet se užívání otevřené-
ho ohně, kouření ve společných prostorách 

domu, výtahové kabině a v prostoru na střeše 
nebo vytváření přepážek ve společných čás-
tech, větrání bytu do společných vnitřních 
prostorů domu.  

V případě pohybu ve společných prosto-
rách bez automatického zhasínání světla je 
povinen člen společenství zajistit, aby bylo 
při jeho odchodu v těchto prostorách zhas-
nuto, je povinen dbát na uzavírání oken ve 
sklepě či komorách, pokud venkovní teplota 
dosáhne bodu mrazu.

Člen společenství je povinen se zdržet 
užívání balkonu a lodžií jako skladiště, za-
jistit, aby předměty umístěné na balkonech 
a lodžiích byly zabezpečeny proti pádu, při 
zalévání zde umístěných květin dbát na to, 
aby nedocházelo ke stékání vody do nižších 
podlaží. 

Vývěsky, nápisy a další informační zařízení 
mohou být v prostorách domu a na domě 
umisťovány pouze s předchozím písemným 
souhlasem statutárního orgánu společenství; 
tento souhlas nenahrazuje povolení přísluš-
ného orgánu státní správy, je-li ho třeba. Při 
zániku práva na umístění informačního zaří-
zení se člen společenství zavazuje neprodle-
ně toto zařízení odstranit a svým nákladem 
uvést místo do původního stavu. Člen spole-
čenství se zdrží umisťování reklam a vývěsek 
na informační tabuli sloužící pro podávání 
informací statutárním orgánem společenství. 

  Člen společenství je povinen dbát na 
správné označení zvonku do jednotky jmé-
nem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil 
užívání jednotky. 

Pokud člen společenství uzavře domovní 
uzávěry vody, plynu a podobně, zajistí, aby 
jejich uzavření a otevření bylo včas oznáme-
no ostatním členům společenství. K hlavním 
uzávěrům vody, plynu, kanalizačním čistícím 
vstupům a dalším obdobným zařízením ve 
společných prostorách musí být vždy zajištěn 
volný přístup. Pokud jsou tato zařízení umís-
těna v prostorách člena společenství, musí 
být přijata taková opatření, aby byl k těmto 
umožněn přístup i za nepřítomnosti člena 
společenství. 

Každý člen společenství je povinen si při 
užívání jednotky počínat v souladu s dobrý-
mi mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování 
ostatních členů společenství; při provádění 
stavebních prací v jednotkách je povinen 
oznámit termín provádění stavebních prací 
statutárnímu orgánu společenství a ostatním 
členům společenství a dbát na to, aby práce 
byly prováděny pouze v pracovních dnech 
v  době od 8:00 hod. do 18:00 hod. V době 
od 22:00 hod. do 6:00 hod. se každý člen 
společenství zdrží hluku, používání hlučných 
přístrojů a nástrojů, hry na hudební nástroje, 
zpěvu a hlučné komunikace. 

Člen společenství je povinen zajistit, aby 
byl dodržován pořádek ve sklepních prosto-
rách, zdržet se umisťování snadno vznětli-
vých, hořlavých nebo jinak nebezpečných 
látek a předmětů do sklepních prostor. 

Ing. Mgr. Petr Černý
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NABÍDKA NOVÝCH BYTŮ  
K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ 

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou 
a spotřebiči. V bytech jsou položeny laminá-
tové podlahy, obklady v koupelnách, osazena 
sanitární keramika a dveře s dřevěnými zá-
rubněmi. 

Dům splňuje veškeré nároky moderního 
a energeticky úsporného bydlení s nízkými 
provozními náklady. Vhodné též jako inves-
tice. Dům je postaven z železobetonového 
monolitického skeletu s cihlovými vyzdívka-
mi. Celý dům je zateplen a zakryt fasádními 
deskami CEMBRIT. V domě je vlastní plynová 
kotelna pro vytápění domu a přípravu teplé 
vody a výtah. Nízké náklady na služby. V pří-
zemí domu jsou nebytové prostory.

Díky poloze v centru města jsou veškeré 
obchody, úřady či dopravní spojení v bezpro-
střední docházkové vzdálenosti. Lokalita je 
vysoce ceněna pro možnosti kulturně spole-
čenského vyžití. 

Vhodné též jako investice.

V případě zájmu kontaktujte pana Michala Kadlase, telefon: 777 750 993, e-mail: kadlas@sbdsever.cz

Nabízíme k prodeji do osobního vlastnictví poslední dva byty v novostavbě bytového 
domu na rohu ulic Papírová a Široká v samém centru Liberce, nedaleko Soukenného náměstí, 
v takzvaném „zlatém kříži“. Dům byl zkolaudován v květnu 2016. 

byt 2+kk (č. 20)   |   52,4 m2   |   4. nadzemní podlaží   |   2 369 000 Kč vč. DPH
Bytová jednotka je připravena k nastěhování.

byt 3+kk (č. 1)   |   91,6 m2   |   2. nadzemní podlaží   |   3 690 000 Kč vč. DPH
Bytová jednotka bude připravena v krátké době k nastěhování.
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