
Vážení nájemníci, 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v průběhu měsíce srpna, září a října 2022 budou na Vašem 

domě probíhat stavební práce spočívající v těchto stavebních činnostech: 

1)   Montáž a demontáž lešení – postupně okolo celého domu ve dvou časových etapách 

      1. etapa : JIŽNÍ FASÁDA + ZÁPADNÍ (vstupní) PRŮČELÍ DOMU         08-09/2022              

      2. etapa : SEVERNÍ FASÁDA + VÝCHODNÍ (zadní) FASÁDA DOMU 09-10/2022       

2)   Čištění, sanace a nový nátěr fasády: 

      1. etapa : JIH + ZÁPAD (vstup)                        08-09/2022 

      2. etapa : SEVER + VÝCHOD (zadní fasáda)  09-10/2022 

3)   Rekonstrukce podlah (dlažeb a stropů) v lodžiích: 

      1. etapa : LODŽIE - VSTUPNÍ STRANA (západ) 8.8.2022  až  9.9.2022 

      2. etapa : LODŽIE -  ZADNÍ STRANA                12.9.2022  až  14.10.2022 

Jsme si vědomi, že vlivem výše popsané stavební činnosti bude v popsaném období docházet 

méně či někdy více k narušení Vašeho komfortu bydlení, nebo k narušení klidu, zejména 

v období rekonstrukce lodžií (konkrétně při bourání stávajících dlažeb v lodžiích). 

Za tyto nepříjemnosti se Vám předem omlouváme. Sdělujeme Vám, že v průběhu provádění 

uvedených prací nebude nutná Vaše přítomnost. Je však potřebné abyste vyklidili Vaše 

lodžie ve výše uvedeném období, aby nedošlo k případnému poškození věcí nebo 

zařízení, které nebude z lodžií včas odklizeno.  Za tyto nevyklizené věci pracovníci 

zhotovitele nepřebírají žádnou odpovědnost! Dále si Vás dovolujeme požádat abyste 

v průběhu přítomnosti lešení v blízkosti před Vašimi okny dbali zvýšené ostražitosti při 

otevírání oken při větrání a předešli tak možnému přístupu třetích nepovolaných osob 

k Vašemu majetku nebo dokonce dovnitř bytů. Upozorňujeme taktéž, že v období čištění 

fasád bude probíhat omývání fasády proudem tlakové vody a při provádění nových 

nátěrů budou Vaše okna opatřena ochrannou fólií (zajistí stavba). Tato fólie bude po 

instalaci na okna částečně proříznuta za účelem umožnit Vám alespoň částečné větrání. 

Z tohoto důvodu nenechávejte okna dlouhodobě otevřená a předejděte případnému 

průniku vody do bytů. Dále si Vás dovolujeme požádat abyste v průběhu provádění 

prací na Vašich balkonech nevstupovali na tyto balkony z důvodu možného poškození 

aktuálně prováděných prací. 

Vážení nájemníci, Předem Vám děkujeme za Vaši trpělivost a toleranci v průběhu stavební 

činnosti a v průběhu Vašeho omezení běžného uživatelského komfortu a také Vás žádám o 

zvýšenou opatrnost Vaši i Vašich dětí zejména v blízkosti staveniště, abychom všichni 

předešli jakémukoliv nebezpečí případného úrazu. 

 

Děkujeme za pochopení:                   zhotovitel:  Stavoprojekta stavební firma, a.s. 

V Brně: 4.8. 2022                Zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jiří DUDA tel.: 602 510559     



 


