
Představenstvo Stavebního bytového družstva Olomouc 
U Kovárny 540/44, 770 10  Olomouc 

 
a 
 

Celostátní informační centrum pro bydlení 
pobočka Olomouc 

 
Vás zvou na účelové setkání zástupců domů ve správě a majetku SBD Olomouc, 

 
které se koná dne 25. února 2008, v 16:00 hodin v Olomouci 

 
v přednáškovém sále v budově Magistrátu města Olomouce, Hynaisova č. 10 
(hlavní vchod naproti zimního stadionu, viz mapka na druhé straně) 
 
Předpokládané ukončení cca v 19:00 hodin – dle zájmu o dotazy. 
 
CÍL A ZAMĚŘENÍ SETKÁNÍ: 

- vzájemně se informovat o aktuálním dění kolem bydlení 
- získat informace o praktických problémech v bytových domech 

 
PROGRAM SETKÁNÍ: 

1. Zahájení a přivítání hostů. 
2. Seznámení s projednávanými a připravovanými změnami v oblasti bydlení, 
    přednese JUDr. Ivan Přikryl, ředitel kanceláře předsedy sněmovny. 
3. Význam soužití mezi uživateli družstevních a vlastnických bytů,                   
    přednese p. Jan Halík, pracovník CICB Praha. 
4. Způsob rozúčtování tepla za rok 2007 dle platných zákonů, přednese  
    Ing. Jiří Skuhra CSc., pracovník Ministerstva pro místní rozvoj. 
5. Přestávka s občerstvením. 
6. Využití technologie „Radiových odečtů stavů vodoměrů a poměrových 

měřidel tepla v bytech“, přednese p. Milan Dostál, pracovník firmy 
TECHEM a.s.  

7. Možný výskyt plísní a jejich příčiny v bytech, přednese Ing. Pavel Svoboda, 
    energetický auditor. 
 
Upozorňujeme, že dne 25. 2. 2008 se mohou vážní zájemci dostavit do 
administrativní budovy SBD Olomouc, U Kovárny 44 na diskusní fórum na 
téma „Vyúčtování tepla za rok 2007“ v době od 13:00 do 15:30 hodin .  
Na dotazy bude odpovídat Ing. Jiří Skuhra CSc., pracovník Ministerstva 
pro místní rozvoj (připomínáme, že se jedná pouze o problematiku 
rozúčtování tepla). 



Organizační záležitosti: 
- prezence semináře bude zahájena v 15:30 hodin, 
- příchod k sálu bude označen směrovými šipkami, 
- své dotazy sdělte písemnou formou na diskusním lístku, který obdržíte 

u prezence, 
- vyplněné diskusní lístky předejte u prezence nebo u předsednického 

stolu, 
- ústní dotazy omezte na dobu 2 minut, 
- na specifické otázky konkrétního domu, které nám předáte, si Vám 

dovolíme odpovědět písemně. 
 
 
Za SBD Olomouc a CICB Vám přejí hezký den a těší se na Vaši přítomnost 
 
Ing. Antonín Kyjovský v.r. Mária Kováříková v.r. 
 předseda představenstva vedoucí ekonomického úseku 
 
 


