ANKETA
Z důvodu již naprosto nevyhovujícího stavu stoupacího vedení elektroinstalace
v domě, nevyhovujícího současným normám a zejména v návaznosti na nedávný požár
této části el. sítě, kde se dále potvrdila nezbytnost její rekonstrukce, jsme oslovili firmy,
které se renovacemi el. sítí v obytných domech dlouhodobě zabývají. Vzhledem
k okolnosti, že není možné nyní svolat řádné shromáždění na možné provedení
renovace el. sítě ve společných prostorech, byla zvolena možnost ankety. V ní se vyjádří
majitelé bytů i NP v domě k možnostem této plánované el. renovace :
Varianta A
Varianta B
1) Nové stoupací vedení silnoproud (výměna páteřních hliníkových rozvodů)
2) Nová chodbová světla, vedení vč. pohybových čidel ve spol. prostorech
3) Instalace světla / zásuvky do technického zázemí domu – sklepní prostor
4) Zásuvka do bývalé strojovny výtahu
5) Revitalizace plechových rozvaděčů (očištění a natření)
6) Plombování a revizní zpráva, dokumentace
7) Revitalizace plechových rozvaděčů
7) Celková výměna plechových
(očištění a natření)
rozvaděčů za širší a moderní typ dle
současných norem
Doba prací 2 – 3 týdny
Doba prací 3 – 4 týdny
Předběžný rozpočet: 500 000 Kč s 15% Předběžný rozpočet: 850 000 Kč s 15%
DPH.
DPH.
+ cena
+ 100% splnění současných norem
+ kratší doba provedení
+ budoucí rozvoj el. instalace s výhledem
na 20-30 let
+ možnost uložení 3 hodin pro 3-fáze do
rozvodné skříně
- problematický další rozvoj el. instalace - cena (1 patro cca 30tis navíc za plechový
- v případě renovace el. rozvodu v bytě rozvaděč a práci za celkovou výměnu)
na 3 fáze (indukční deska, klimatizace a
další spotřebiče požadující tento přívod)
nutná instalace hodin na zeď u dveří bytu
Bude nutná 1 denní odstávka domu a následně vždy 1 patra pro napojení bytového
rozvaděče na nový přívod. Termín k provádění prací je odhadován na leden 2021.
Informace k provedení prací: Výměna el. vodiče od měřících hodin dané bytové
jednotky bude provedena na náklady majitele bytu. Jelikož se v každém bytě může lišit
umístění rozvaděče a s tím rozsah prací spojených se zavedením nového vodiče.

Součástí výměny a zapojení do bytového rozvaděče mohou být další práce (navýšení
hodnoty el. jističů, renovace bytového rozvaděče, renovace bytových rozvodů apod.)
které si majitel bytu může objednat u vybraného zřizovatele.
Tyto práce a jejich rozsah si majitelé bytů zřizují na vlastní náklady. Pokud již máte v
rámci bytové jednotky přívod do bytového rozvaděče zrenovován dle současných
norem (vedení v mědi). Není nutné provádět výměnu a tedy i zásah ve vašem bytě.
Termín k ukončení ankety je 15. 11. 2020. Vyplněné a podepsané anketní lístky prosím
odevzdejte do schránky SV BD v přízemí domu, nebo je zašlete na adresu společenství:
Bernolákova 1168/9, Praha 4, Krč, 142 00.
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Varianta B
*Souhlasím :

(Odpovídající odpověď zaškrtněte)
....................................................
Jméno a příjmení majitele (tiskacím)
....................................................
Podpis majitele
Pokud existuje spolumajitel (např.: SJM)
....................................................
Jméno a příjmení spolumajitele (tiskacím)
....................................................
Podpis spolumajitele

