
Klíče k novým schránkám a čipy ke dveřím – důležité info 

 

V níže uvedeném termínu proběhne v kanceláři družstva následující: 

1) Předání 3 ks klíčů k novým poštovním schránkám. Pokusíme se Vám přiřadit 

schránku cca na podobném místě jako nyní. Rozmyslete si, co budete chtít mít 

napsané na schránce za jméno. Na obrázku (plánku) Vám ukážu, kde bude Vaše nová 

schránka. Nejhůře dostupné jsou schránky úplně nahoře / dole. Pokud Vám takové 

umístění nevadí, dejte mi prosím vědět a tuto schránku nejspíše dostanete. 

2) Předání čipů k novým automatickým vchodovým dveřím. Každý byt obdrží tolik 

čipů, kolik osob eviduje Tommi u daného bytu plus 1 čip navíc. Tzn. pokud v daném 

bytě bydlí 1 osoba, dostanete 2 čipy; pokud 4 osoby, pak dostanete 5 čipů apod. 

V případě, že čip navíc nebudete potřebovat, nemusíte si ho samozřejmě brát.  

Budete-li chtít další čipy navíc, zaplatíte za ně 100 Kč / ks / 1 čip. V tomto případě si 

prosím přineste peníze přesně, ať se nezdržuji rozměňováním. Samozřejmě bude 

možné si dokoupit čip navíc i kdykoliv později v budoucnu. Všechny čipy mají 

evidenční číslo. V případě, že čip v budoucnu ztratíte, nahlašte prosím jeho číslo 

hospodáři BD a daný čip bude zablokován (čísla čipů si uložte, seznam čísel čipů bude 

také uložen i v kanceláři BD). 

3) Proběhne kontrola / aktualizace Vašich kontaktních údajů. Máte-li nové telefonní 

číslo nebo e-mail, prosím o nahlášení. 

 

Z důvodu ověření totožnosti při předání klíčů a čipů oprávněným osobám je nutné s sebou 

přinést Váš Občanský průkaz (pas, řidičák) k ověření totožnosti. V případě, že nejste 

nájemcem bytu a nebo v OP máte uvedené jiné bydliště nežli zde v domě, pak prosím 

doneste ještě navíc nájemní smlouvu s BD (nebo podnájemní smlouvu mezi Vámi a členem 

BD). 

 

Abychom se vyhnuli velkým frontám a dlouhému čekání, vytvořili jsme časový 

harmonogram pro jednotlivá patra a vchody. Prosím o dodržení daného harmonogramu, 

aby vše proběhlo hladce. Do kanceláře BD vstupujte jednotlivě. V případě, že se nebudete 

moci dostavit v tomto termínu, bude později vyhlášen náhradní termín. Sledujte nástěnky / 

web družstva.  

 

 



 

 

Termíny předání v kanceláři BD: 

Vchod 879 – středa 18.8.2021  

0. Přízemí:  18:00 – 18:10 

1. Patro:  18:10 – 18:25 

2. Patro: 18:25 – 18:40 

3. Patro: 18:40 – 18:55 

4. Patro: 19:00 – 19:15 

5. Patro: 19:15 – 19:30 

6.  Patro: 19:30 – 19:45 

7. Patro: 19:45 – 20:00 

8. Patro: 20:00 – 20:15 

9. Patro: 20:15 – 20:30 

10. Patro: 20:30 – 20:45 

11. Patro: 20:45 – 21:00 

 

 

 

Termíny předání v kanceláři BD: 

Vchod 556 – čtvrtek 19.8.2021  

0. Přízemí:  18:00 – 18:10 

1. Patro:  18:10 – 18:25 

2. Patro: 18:25 – 18:40 

3. Patro: 18:40 – 18:55 

4. Patro: 19:00 – 19:15 

5. Patro: 19:15 – 19:30 

6.  Patro: 19:30 – 19:45 

7. Patro: 19:45 – 20:00 

8. Patro: 20:00 – 20:15 

9. Patro: 20:15 – 20:30 

10. Patro: 20:30 – 20:45 

11. Patro: 20:45 – 21:00 


