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Komentá ř Výboru SVJ

k záležitostem netýkajících se úklidu

2 2 26.7.2012 15:29

2 1

okolí domu, podle mne ok

problém vidím ve vnitřním úklidu v případě, že to tam nějaké prase zašpiní, tak je to tam až týden (do dalšího úklidu) špinavé. Problém je asi 
primárně v tom, že někteří lidi jsou prasata, nicméně by stálo za zvážení, zda se nedá najet na nějaký systém, že by takové extrémní 
znečištění třeba hlídací služba hlásila úklidové a ta by v těchto případech provedla úklid i mimo pravidelný termín 26.7.2012 15:32

2 2 26.7.2012 15:40
1 1 26.7.2012 15:50

2 1
S úklidem jsem vcelku spokojený, ale je to dáno ročním obdobím, které je na úklid méně komplikované. V zimě bych za úklid v domě dvojku 
nedal - minimálně nejfrekventovanější prostory (výtah, chodba v přízemí) vyžadují více péče. 26.7.2012 16:05

1 1

Vzhledem k tomu, že někteří spoluvlastníci jsou velmi, velmi neohleduplní, neschopni respektovat elementární pravidla klidného soužití je 
někdy frekvence úklidu nedostatečná. Ale tuto skutečnost nelze dávat za vinu úklidové společnosti. 
Velmi by mne potěšil návrh možného řešení situace stran neohleduplných, noční klid rušících spoluvlastníků. 26.7.2012 17:17

stran rušení nočního klidu kontaktute 
vždy ostrahu, která v případě přetrvávání 
problému přivolá policii

2 1 26.7.2012 21:49
1 1 27.7.2012 9:28
2 2 27.7.2012 9:31
1 1 27.7.2012 9:33
2 2 27.7.2012 9:43
1 1 S úklidem jsme spokojeni :-) KB III/xxx 27.7.2012 9:43
3 1 27.7.2012 9:44
1 2 27.7.2012 9:45
1 1 27.7.2012 9:48

3 3

Co se tyka uklidu vnitrnich prostor, bylo by dobre umyvat i rohy mistnosti, vymetat pavuciny, myt sklenene dvere,

diky xx 27.7.2012 9:56
2 2 27.7.2012 9:56

1 2
Úklid obecně je na velmi dobré úrovni, problém je bohužel jinde - např. nevím zda se dá nějak zabranit neustálém přísunu velkého množství 
nevyžádaných letáků a tiskovin a taky chování spolubydlících venku i na chodbách (odpadky, nedopalky atd.) 27.7.2012 9:59

3 1 27.7.2012 10:13
2 2 27.7.2012 10:42
1 2 27.7.2012 10:47
1 1 vše bez problémů 27.7.2012 11:11
2 2 27.7.2012 11:16
2 2 V domě č. 29 nemám vážnější připomínky. Uvítal bych nicméně častější čistění velkých oken u vchodu. 27.7.2012 11:28
1 1 jsem maximalne spokojena 27.7.2012 11:43

1 1

zdravím, ti co u nás v G1 uklízí, by si zasloužili pochvalu!! Přes náš vchod si totiž zkracují cestu naši spoluobčané z vnitřních vchodů. Máme 
tudíž neustále přeplněné kontejnery. Z těch vepředu to padá na zem a ty zadní jsou poloprázdné. Máme nejokopanější dveře z garáže a 
celou vstupní halu plnou naneseného čehosi, protože titíž si zkracují následně cestu přes trávníky.., někdo tu i plive po zdech. A navíc, na 
pozdrav tito zkracovači takřka naprosto všichni neodpovídají, jen civí a prásknou dveřmi. Tudíž, nějaká atmosfera sousedsky příjemná 
naprosto nelze nastolit. Proto dík, za ten komplikovaný úklid.
P.S. vím, že je s tím problém, ale, kdyby se hlasovalo budu první, který si rád i sám zaplatí vlastní a JINÝ klíč do domu a garáže.Dík xxx 27.7.2012 11:45

2 3 vadi mi neposecena trava pred domen - mohlo by se sect casteji - proto hodnotim venkovni uklid 3. 27.7.2012 11:57
Sekání trávy na severní straně objektu je 
v režii Městské části Praha 5

2 1 27.7.2012 12:20
2 2 27.7.2012 12:54
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1 1

Úklid v domě a v okolí popelnic, které jsou po nájezdech bezdomovců ve velmi žalostném stavu je skutečně na 1 s hvězdičkou. Bohužel 
vchod G1 slouží ostatním spolubydlícím jako průchod, takže v porovnání s ostatními vchody je vše daleko více  opotřebované. 

xxx 27.7.2012 13:04

2 2

Pokud jde o vnitrobloky, bylo by dobre, aby si vlastnici pestujici zivy plot, jej take nekdy zkultivovali. Obcas se kolem tech krovin ani neda 
projit. Dalsi veci je absolutni ignorace zakazu psu ve vnitroblocich. V lepsich pripadech tam "jen" prochazi, v tech horsich pobihaji zcela volne 
kdekoliv (nemluve o regulernim nocnim venceni). Po upozorneni na zakaz psu ve vnitrobloku jsou majitele velmi arogantni (slaby vyraz).
Zvazte prosim moznost oploceni a uzamceni prostoru kolem popelnic, nevidim duvod, aby byly popelnice otevrene po te, co v nich vice ci 
mene uspesne hledaji zrejme poklady damy a panove bezdomovci. 27.7.2012 14:46

2 2 27.7.2012 15:31

2 2

ve vchodu G2, obcas kaluze vody u kvetinacu, asi po zalevani
PS: jinak bych doporucil pouzivat nejake "vonavejsi" cistici prostredky, navstivil jsem takto uklizeny jeden dum a kdyz tam bylo uklizeno 
stejne jako u nas, tak vune ve vytahu a na chodbe byla nesrovnatela
dekuji

27.7.2012 16:27

1 2

nesetkala jsem se s zadnym vaznym nedostatkem. Spise bych ocenila, kdyby nekteri nasi spolubydlici poklidili vlastni neporadek, ktery 
vytvori behem tydne, kdy neni k dispozici externi uklid. Zejmena obtisky zpocenych tel na zrcadle ve vytahu jsou odpudive.

Dekuji. S pozdravem
xxx 27.7.2012 16:27

1 1

zato kvalita správce domu ta by byla za 5
paní Vondrušová se chová jako by tu nebyla domovnice ale ředitelka. Její slovo platí nad domovní řád a neumí ani jednat s vlastníky. źádala 
jsem o doplnění chybějících řádů užívání atrií na dveře a vrata do nich a dočkala jsem se pouze drzých odpovědí. Přitom to byla naprosto 
jednoduchá věc.
Dále jsem žádala o vrácení spisu k reklamaci akustiky chodeb, který jsem půjčila panu Doležalovi, už asi 4x, naprosto bez odezvy.
Plýtvá penězi, rozesílání žádosti o kontrolu zábradlí šlo poslat mejlem, stejně jako posílala materiály ke shromáždění. U zasílání hromadných 
mejlů ovšem je nutné skrýt adresy příjemců. 
Před tím než něco rozvěsí po domě by si to mohla aspoň po  sobě přečíst a zkontrolovat, aby to aspoň dávalo smysl. Viz první věta 
posledního upozornění na úklid garáží. 
Omlouvám se, toto do úklidu nepatří, ale to že je anketa bez účasti správce jsem musela využít protože jinak i mejly na výbor jdou na ní nebo 
se jí to přepošle. 
Co se týká úklidu, myslím si, že uklízečky tu uklízí poctivě a nemůžou chodit každému, kdo se chová jak čuně za zadkem a takových je tu 
bohužel dost. 
Hezký víkend.
xxx 27.7.2012 18:36

1 1 Bydlíme ale příliš krátkou dobu. 27.7.2012 18:50
1 1 27.7.2012 18:54
1 1 27.7.2012 22:25
3 1 27.7.2012 23:09
2 2 28.7.2012 11:25
1 1 28.7.2012 13:17
2 3 Bylo by fajn kdyby se casteji mylo sklo na vstupnich dverich 28.7.2012 14:36
2 3 28.7.2012 22:09
1 1 29.7.2012 8:21
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2 2 29.7.2012 13:05
2 2 29.7.2012 19:36
2 2 Vše ok 29.7.2012 22:29
2 3 29.7.2012 23:07
2 2 29.7.2012 23:38
5 2 30.7.2012 8:54

2 2
Mezi úklidovými dny by bylo dobré větší znečištění řešit okamžitě / velké bláto, rozlité potraviny atd./ po upozornění vlastníků, nebo ostrahy 
či pracovníka PPM, který se stará o vnější úklid. 30.7.2012 9:15

2 1 30.7.2012 10:11

3 2

 Zdá se mi nedostatečné umývat vchodové dveře pouze 1x za rok. Uklízečka při úklidu umývá tu část dveří, která se dá otevřít (dvoukřídlo). 
Vchodové dveře jsou v domě různě široké, naše jsou např. dost široké nalevo i napravo a tato pevná část dveří se umývá 1x za rok při 
generálním úklidu. A to se mi zdá nedostatečné. Mluvím o vchodě I1 v KB III, který je už dost neprůhledný. Horní části skel nemyslím, ta jsou 
dost vysoko a stačí při gen úklidu.

Výtah - různé šmouhy a škrábance ve výtahu uklízečky mnohdy neodstraňují, nebo nedostatečně. 

Ještě k vchodovým dveřím - z venkovní strany se polepují různýma reklamama a po jejich stržení to vypadá hrozně. I proto, že ani uklízečka 
to dostatečně nemeje.  Bylo by nákladné nechat vyrobit samolepky se sdělením zákazu výlepu reklamy a tyto umístit na vchodové dveře? 

Napadá vás nějaké řešení proti očurávání vchodových dveří a rohů psi? Co by je odpuzovalo? Asi to nedělají u všech vchodů, ale tam kde 
ano, to vypadá také hrozně  a soudím, že tím ty izolační plechy i fasáda také dost trpí.

Co se týká generálního úklidu, úklidů garážových hal, mytí oken a pod., měl by správce dostatečně kontrolovat odvedenou práci, abychom 
platili jen za kvalitu, nikoliv za dobré vztahy s dodavateli.
xxx

30.7.2012 11:42
1 1 30.7.2012 11:47
1 2 30.7.2012 14:29
3 3 30.7.2012 15:25

2 1

Dobrý den, možná by nebylo špatné při úklidu garáží umožnit uklidit tímto způsobem i jednotlivé garáže. Samozřejmě po domluvě s 
majitelem.
Úklid vnitřních prostor je celkem v pořádku, ale některé detaily je třeba doladit..např.vstupní dveře u garáží, zašpiněné vypínače  na 
chodbách, šmouhy ve výtahu, na které je třeba více přitalčit. Děkujeme. 30.7.2012 21:30

1 1

Dobrý den, ráda bych přidala komentář k anketě. S úklidem jsem spokojena. Domnívám se však, že by bylo vhodné upozornit samotné 
vlastníky jednotlivých bytů, aby ONI SAMI dodržovali pořádek ve společných prostorách . Často se setkávám s tím, že ihned po provedeném 
úklidu dojde k silnému zablácení chodeb a schodiště. .Děkuji xx 31.7.2012 14:23

1 1

Oceňuji především úklid kolem domu, včetně v okolí kontejnerů, který bývá někdy  opravdu náročný a nezáviděnihodný díky některým našim 
spoluobčanům. Ale i úklid v domě je vždy rychlý a víceméně kvalitní.
Děkujeme všem, kteří na tom mají podíl. 31.7.2012 15:12

1 1 31.7.2012 15:30
2 2 31.7.2012 19:15
1 1 31.7.2012 22:27
2 3 1.8.2012 0:23

2 1
Úklid je na dobré úrovni, pouze pod rohožkou je vytřeno jen výjimečně. Hodně závisí na nás, jestli si po sobě větší špínu uklidíme ihned, 
nebo např. zanecháme výtah plný psích chlupů na pondělní úklid. 1.8.2012 14:32

1 3 1.8.2012 21:43
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2 2 zdalo se mi nedavno divne posekano... jako by nektera mista byla vynechana, mate tu hrboly = mate proste smulu :-) 2.8.2012 19:37

v případě nekvalitního posečení 
kontaktujte prosím správce, který zajistí 
reklamaci (v minulosti jsme již reklamaci 
uplatňovali)

3 2

Dobrý den,

považuji kvalitu úklidu za celkem dobrou, nejhorší je ale úklid výtahu, zvláště pak podlahy - tam bych viděl velké rezervy.
Přeji hezký den
xxx 3.8.2012 15:28

1 1

Co se týká úklidu, jsme spokojeni. Už ale nejsme spokojeni s tím, že nám stále stojí auta na našich stáních č. 198 a č.204. Prosím o 
sjednání nápravy. 
Děkuji xxx 5.8.2012 10:20

V případě neoprávněného stání v garáži 
kontaktujte prosím ostrahu objektu.

2 2

Možno by bolo vhodné zvážiť upratovanie priestoru výťahových kabín častejšia ako 1x týždenne. Je to predsa len priestor s vyššou 
koncentráciou osôb a hlavne malých detí. Bývam vo vchode M1 a tam málokedy ostane kabína výťahu čistá celých 7 dní.

Pohybové senzory pri vchodových dverách sú zarastené zeleňou čím strácajú funkčnosť. 8.8.2012 12:27

Správce pohybové senzory pravidelně 
kontroluje a zeleň kolem nich střihá. 
Pokud na nefunkční senzory narazíte, 
určitě prosím kontaktujte správce.

2 1 10.8.2012 10:55

1 2

Když někdo venčí psa ve vnitrobloku, těžko za ním může běhat uklízečka, ale když už tu je, mohla by vnitrobloky obcházet, alespoň v trávě v 
okolí dveří, tam je toho nejvíc. Kritické je to v zimě a za špatného počasí, to jsou páničkové/sousedé prasata.

Na druhou stranu popelnice (G1) a vnitřní prostory jsou v naprostém pořádku, alespoň v rámci možností. 10.8.2012 14:26
2 2 13.8.2012 19:03
1 1 15.8.2012 13:41

1,73 1,64
Vážení obyvatelé KBIII, děkujeme za vaše odpovědi. Vaše komentáře byly předány správci a opakující se připomínky jsme akcentovali. V případě nedostatků v úklidu 
kontaktujte prosím správce či výbor SVJ.


