
Stavební bytové družstvo Olomouc, U Kovárny 540/44, Olomouc 

 
 
 
 

ve spolupráci s pobočkou CICB zve 
na DISKUSNÍ FÓRUM O BYDLENÍ v Olomouci 

ve středu 23. května 2007 ve 14:00 hodin 
v aule Právnické fakulty UP (viz. plánek) 

 
 
Setkání bude probíhat ve dvou částech, a to: 

- ODBORNÉ 
- ORGANIZAČNĚ PRÁVNÍ 

V části ODBORNÉ externí pracovníci seznámí všechny posluchače s teoretickými 
znalostmi, které prohloubí nebo potvrdí praktické zkušenosti, které jsou nutné 
pro získání jistoty, že postupy vedení SBD při zajišťování investičních akcí jsou 
ku prospěchu spokojeného a ekonomicky únosného bydlení. 
V části ORGANIZAČNĚ PRÁVNÍ budou podány informace diskusní formou pro zájemce 
o bezkonfliktní bydlení a budou zodpovězeny položené dotazy přítomných. 
V obou částech zástupci SBD Olomouc ve spolupráci s CICB chtějí vysvětlit 
veškeré nejasnosti z oblasti bydlení. Organizátoři diskusního fóra nabízejí 
odpovězení na všechny dotazy z této oblasti. Proto také organizátoři vybízejí 
všechny potencionálně přítomné, aby svůj dotaz předali písemně, nejpozději 
při prezenci. 
Účast na diskusním fóru je zdarma, časově omezená. Malé pohoštění bude 
podáváno v průběhu pracovního jednání v předsálí. 
 
 
Program ODBORNÉ části: 

14:00 Moderní trendy v revitalizaci bytového fondu (zejména v oblasti 
zabezpečení domů, revitalizace výtahů a bytových jader) 

14:50 Zateplovací systémy a materiály vhodné pro zajištění tepelné pohody 
v domech i bytech 

15:30 Nové trendy v odpočtech a rozúčtování nákladů na teplo a teplou 
i studenou vodu elektronickou cestou a v souladu s vyhl. 372/2001 Sb. 

16:00 Spotřeba tepla pro byty a úplata za teplenou energii v regionu Olomouc 

16:30 Využití nových technologií při výrobě tepla a v úsporách tepla 

16:50  Poskytnutí informací k vypracování žádosti o státní dotaci v rámci 
programu Panel 

17:10 Uplatnění pravidel programu Panel dle ČMZRB 
 

 
 

 

 

 

 



Program ORGANIZAČNĚ PRÁVNÍ: 

17:30 Obecná pravidla a vztahy mezi družstevníky a vlastníky bytů (výhody 
družstevního a vlastnického bytu) 

18:00 Uplatnění mezilidských vztahů směřujících ke spokojenému bydlení 

18:15 Způsob vymáhání dluhů spojených s neuhrazením předpisů úhrad 
za družstevní a vlastnické byty 

18:30 Předání informací o zajišťování povinných revizí v souladu s platnými 
zákony 

18:50 Všeobecná diskuse  

 
Organizační záležitosti: 

- prezence bude zahájena od 13:30 hodin 
- v předsálí budou umístěny informační panely 
- po skončení jednotlivé ODBORNÉ přednášky je možné pokračovat v diskusi 

na projednávané téma v předsálí, což zajistí přítomné hostesky SBD 
 
Přejeme Vám úspěšné jednání 
 
 

JUDr. František Lébl v. r.   Ing. Antonín Kyjovský v. r.  
     Celostátní informační centrum pro bydlení   SBD Olomouc 
 

Srdečně Vás zveme a pozvěte i další obyvatele domu. 
 

 
 


