
Vážení družstevníci,

dovolte mi vás tímto pozvat na schůzi samosprávy objektu garáží Anger, která se bude
netradičně konat v restauraci Městské sály v Trnovanech za přítomnosti zástupce
představenstva a technického oddělení.

Nejdůležitějším bodem programu bude projednání současného stavu střech garáží, způsobu
jejich oprav a nastavení financování těchto oprav.

V loňském roce shromáždění delegátů schválilo nové stanovy družstva, ze kterých vyplývá,
že opravy střech garáží jsou financovány z dlouhodobé zálohy na opravy (DZO). Opravy
střech garáží tak nyní organizuje družstvo z finančních prostředků DZO našeho objektu.

V létě byla provedena zběžná prohlídka střech, při které byl u větší části zjištěn viditelně
nevyhovující stav střešní krytiny. Proto bylo rozhodnuto o nutnosti provedení detailní kontroly
tak, aby bylo možné stanovit skutečný stav střech a případný rozsah nutných oprav a s tím
související odhad nákladů na tyto opravy.

Začátkem prosince, pak odborná firma, za účelem posouzení skutečného stavu věci,
provedla řadu sond do střešních plášťů na jejichž základě byla vyhotovena technická zpráva
o celkovém stavu. Tuto zprávu již někteří z vás obdrželi emailem, případně je k dispozici na
stránkách družstva. Spolu se zprávou byl vypracován i návrh způsobu opravy a stanovena
orientační cena. Ze zprávy vyplývá, že ve většině případů je střešní krytina za hranicí své
životnosti, podkladový beton je nesoudržný (rozdrolený) a střešní krytinu k němu nelze
běžnými postupy přikotvit. V rámci navrhované opravy pak bude nutné v celé řadě případů
provést i výměnu podkladového betonu.

Bohužel se na stavu většiny střech projevila nejen zanedbaná údržba, ale i závažné chyby
vzniklé již při vlastní výstavbě bez odborného dozoru. Havarijní stav střechy byl také příčinou
utržení střešní krytiny spolu s oplechováním vlivem působení silného větru v minulém měsíci.
Naštěstí při této události nedošlo k žádnému zranění, ale ukazuje to na vážnost situace.



Odhadované náklady na komplexní opravu všech střech činí v současných cenách zhruba
9milionů. V případě realizace by bylo nutné zvýšit tvorbu DZO na 750 - 1000,- Kč/měsíc.

Lze si také představit postupné provádění oprav dle jednotlivých bloků (4 vedle sebe
stojících garáží) v závislosti na jejich aktuálním stavu při zachování stávající výše tvorby
DZO. Pak ovšem dojde k vyčerpání DZO již v dohledné době a tvorba DZO bude muset být
navýšena i bez předchozího projednání tak, aby mohlo dojít k opravě poškozených střech a
zamezení vzniku škod. Další nevýhodou takového přístupu mohou být i vyšší náklady na
provedení dílčích oprav na místo komplexní opravy (rekonstrukce).

Na setkání s Vámi se těší Ing. Zdeněk Kotala, delegát objektu 116


