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Zprá vá ze setká ní  pr edstávitelů  SVJ 
k vnitrobloků Viklefová, Biskůpcová á 
Jeseniová 

Konání:   21. září 2017 od 18,00, vinárna Biskupcova 42 

Přítomni:  Michal Křivohlávek a Barbora Týcová (Bieno), Jiří Vait (člen výboru Biskupcova 42), 

Lucie Kubíková (předsedkyně SVJ Jeseniova 125), Jan Kvasnička (předseda SVJ 

Jeseniova 123), Mikuláš Svoboda (člen výboru SVJ Jeseniova 127), Alena Křivakovská 

(LBD) 

Cílem schůze, kterou svolal spolek Bieno, bylo podpořit aktivity vedoucí k obnově vnitrobloku 

společným jednáním domovních představenstev, diskusí nad dalšími záměry a postupem v roce 2017 

– 2018 a dále (plán obnovy a rozvoje), financováním a investicemi.  

Byly projednány následující body s těmito výstupy debaty:  

1) Projednán a schválen návrh konkrétních činností pro roky 2017 – 2018. Zahrnuje údržbu 

zeleně a úklid pozemku (2 brigády), likvidaci křídlatky, prořez stromů arboristou, dodělání 

studny a uzavření šachty, opravu laviček (přesný popis činností a odhadnutých nákladů 

včetně podílu financování z rozpočtu Biena viz příloha)  

2) Účastníci se shodli na potřebě vytvoření jasného řádu a také na uplatnění principu rovnosti 

podílu na údržbě a užívání a rozvoji vnitrobloku všech 11 činžovních domů, které mají přístup 

na společný vnitroblok a užívají jej. Bieno na základě toho připraví návrh smlouvy o rovnosti 

podílu na údržbě a užívání, který předloží představitelům SVJ všech domů k projednání. 

3) Paní Alena Křivakovská, předsedkyně Revizní a kontrolní komise LBD Praha 3 a obyvatelka 

Viklefovy 9 konzultovala navržený postup s právníkem LBD. Z konzultace vzešla zejména tato 

doporučení: 

a. Uzavřít smlouvu o rovnosti podílu na údržbě a užívání ideálně mezi všemi 11 

bytovými domy. Ve smlouvě se stanoví právo na užívání a závazek podílet se na 

společné údržbě.  

b. Opřít se o obdobné případy odjinud (viz například vnitroblok Stupkova, kde zahradní 

firma fakturuje podíl na údržbě všem SVJ jednotlivě). 

c. Postup nechat schválit prostřednictvím členské schůze SVJ (prostá většina stačí). 

4) Byl projednán návrh financování údržby a investic vnitrobloku. Bieno zpracuje podrobný 

návrh a popis činností na roky 2017 – 2018, včetně přesné specifikace úkonů, které je v 

tomto období Bieno schopno zajistit (viz příloha Akční plán 2017 - 2018). Předpokládaný 

finanční podíl každého z domů při dodržení principu rovnosti a podílu na obnově na toto 

období bude do částky 7.000,- Kč. Bude zřízen transparentní účet.  

http://www.vnitrobloky.cz/


5) Paní Kubíková nabídla pomoc s odvozem křídlatky (Pražské služby).  Pan Svoboda nabídl 

možnost využít dodávku pro transport materiálu. Pan Kvasnička nabízí k využití větší počet 

cihel (například pro chodníčky, záhony).     

6) Byl představen vnitroblok Stupkova jako možná inspirace: www.vnitrobloky.cz/stupkova 

Shrnutí dosavadního postupu i plánované akce najdete na adrese www.vnitrobloky.cz/viklefova 

Zapsala: Barbora Týcová, Bieno, v Praze 2. října 2017 

  

http://www.vnitrobloky.cz/stupkova
http://www.vnitrobloky.cz/viklefova


Akc ní  plá n ů drz by 2017  - 2018 

Koordinace spoluvlastníků SVJ za účelem údržby vnitrobloku Viklefova  

Na společném setkání SVJ dne 21. září 2017, kterého se zúčastnili zástupci pěti SVJ, byl projednán 

akční plán obnovy pro roky 2017 – 2018. Akční plán se skládá z těchto kroků a opatření: 

 Tvorba návrhu smlouvy o rovnosti podílu na údržbě a užívání 

 Setkání SVJ 3x – organizace setkání, moderace debaty a zápis 

 Setkání obyvatel, údržba 4x – organizace setkání, technická a odborná podpora, garance 

průběhu a výsledku. Koordinace svépomocných prací (likvidace invazních rostlin, arboristický 

prořez, oprava studny, oprava laviček) 

 Webové stránky vnitrobloku, poskytování kontaktů, komunikace,  

 Zajištění spolufinancování z jiných zdrojů (granty, popřípadě dary) 

Rozpočet (podrobně viz tabulka vespod) 

Celkové náklady:    131 140 Kč 
Prostředky Bieno:         54 320 Kč 
Žádost o spolufinancování SVJ:        76 820 Kč 
Podíl připadající na jedno SVJ (1/11):      6 984 Kč   
Částky budou vedeny na zvláštním transparentním účtu vnitrobloku Viklefova pod správou spolku 
Bieno. 

Smlouva o rovnosti podílu na údržbě a užívání 

Prostor společného vnitrobloku Viklefova je obklopen celkem 11 bytovými domy. Vlastní společnou 

část vnitrobloku tvoří sedm parcel ve vlastnictví sedmi bytových domů. Jednotlivé bytové domy mají 

tedy různé majetkovými podíly v ploše vnitrobloku. Všechny bytové domy mají však rovný přístup 

k využití společných částí vnitrobloku. Aby mohl vnitroblok dále fungovat jako společný prostor pro 

obyvatele všech 11 bytových domů, je důležité, aby se všichni podíleli na správě vnitrobloku stejným 

dílem. Pro potřeby společné správy tedy nečiníme rozdíl na základě spoluvlastnického podílu a všech 

11 domů považujeme za rovné ve svých právech a povinnostech. 

Bieno připraví a projedná s představenstvy SVJ návrh smlouvy o rovnosti podílu na údržbě a užívání. 

 

Údržba vnitrobloku Viklefova se zapojením obyvatel - 
rozpočet   
  

   
  

Akční plán 2017 - 2018 Návrh financování   

  
 

náklady Bieno SVJ 

Údržba zeleně       

  Likvidace Křídlatky 2000 0 2000 

  Prořez stromů - arborista 15000 10000 5000 

  
 

      

Voda       

  Dodělání studny - odtok a podstavec 10000 2000 8000 

  Uzavření šachty 2500 0 2500 

  Natření studny - brigáda 2000 0 2000 



  
 

      

Lavičky       

  Oprava laviček 15000 0 15000 

  
 

      
Zajištění a organizace společné údržby 
2017       

  
organizace setkávání SVJ a zápis, 
setkávání obyvatel a společná údržba 42320 42320 0 

  
 

      
Zajištění a organizace společné údržby 
2018       

  

návrh smlouvy o rovnosti, webové 
stránky, kontakty na představitele a 
obyvatele, organizace setkávání SVJ a 
zápis (3x), setkávání obyvatel a společná 
údržba (4x). 42320 0 42320 

  
 

      

CELKEM 131 140 Kč 54 320 Kč 76 820 Kč 

podíl na 1 SVJ (1/11)     6 984 Kč 

 

 


