Informace k probíhající rekonstrukci dveří
Nepoužívejte prosím vchod v době, kdy tu probíhají jakékoliv práce
(příprava na montáž, samotná montáž nebo začišťovací práce)

Nové dveře již můžete začít využívat, jakmile je odstraněn zákaz
vstupu u daných dveří (vchod je obvykle uzavřen 1 den cca mezi 8:00
- 16:00), a to přesto, že ještě nejsou dodělány následné začišťovací
práce, které budou dodělány v dalších dnech.

Čipový systém je již funkční. Vyzkoušejte si prosím své čipy. Vedle
vstupních dveří je snímací zařízení, ke kterému přiložíte čip a po
pípnutí by se Vám měly dveře otevřít. V případě, že Vám nebude čip
fungovat, použijte jiný vchod a zavolejte p. Karkoškovi , který Vám čip
vymění.

Při východu z domu čip nepotřebujete, dveře se před vámi otevřou
automaticky samy. (Týká se zadních vchodů, u předních vchodů
z Mendelovy ulice bude otvírání dveří řešeno jinak.)

V případě, že čip ztratíte, nahlaste prosím jeho číslo p. Karkoškovi a
čip bude deaktivován. S daným čipem se pak již nikdo do domu
nedostane. Současně obdržíte za poplatek čip nový.

Pokud ještě čipy nemáte, kontaktujte p. Karkošku, eventuálně
sledujte další info na nástěnce. Čipy je nutno vyzvednout do té doby
než budou nahrazeny všechny 4 vstupní dveře novými. Pak se bez
čipu do domu již nedostanete.

Staré klíče od vchodu zatím nevyhazujte, možná jich v budoucnu
využijeme, například pro uzamčení kontejnerového stání (pokud by
to nešlo udělat na tento čip).

Nové poštovní schránky
Podle plánovaného harmonogramu dojde přibližně po 27. 9.
k vybourání stávajících poštovních schránek. Tyto schránky budou
dočasně přemístěny do 1. patra, vždy ke vchodu na západní straně
domu. Nové schránky budou umístěny na stejném místě, jako jsou ty
současné s tím rozdílem, že přístup do nich bude jednostranný pouze
z vnitřní strany domu z důvodu zamezení profukování z venku do
interiéru domu.

Během cca 2 dnů po instalaci schránek budou všechny nové schránky
označeny jmény, která jste nahlásili při převzetí klíčů. Poté bude
doručovatelka příchozí poštu vhazovat do nových schránek.

Až se tak stane, vyberte si prosím veškerou svou poštu ze své staré
schránky (tj. z 1. patra) a pak nechte tuto starou schránku
odemčenou, tj. nechte otevřená dvířka, aby bylo jasné, že je schránka
prázdná. Cca po týdnu pak budou staré schránky zlikvidovány.

Veškeré zbývající staré uzamčené schránky budou při likvidaci násilím
otevřeny a pokud se zde bude nacházet nějaká pošta, bude vhozena
do příslušné nové schránky. Klíče od staré schránky pak můžete
vyhodit.

Předpokládaný harmonogram prací
1.9. - 12.9.
- montáž vstupních i zádveřních dveří na zadním vchodu 879 (1.
patro), zednické práce a začištění
- příprava pro montáž na zadních dveřích vchodu 556 (1. patro), tj.
vybourání lítaček, příprava stavebních otvorů, příprava kabelů

13.9. – 26.9.
- montáž vstupních i zádveřních dveří na zadním vchodu 556,
zednické začištění po montáži
- Příprava pro montáž předních vchodů 879 a 556 (přízemí), tj.
příprava kabeláže, vybourání zádveřních dveří, oprava podlahy u
zádveřních dveří

27.9. – 8.10.
- montáž vstupních dveří na vchodech 556 a 879 (přízemí), přemístění
starých schránek do 1.patra a na jejich původním místě instalace
nových schránek, zednické začištění
Poznámka.
Zednické začištění bude provedeno pouze základní (hrubé), neboť se
počítá v dohledné době s opravou přízemí + 1.patra, kdy bude
odstraněna marmolitová omítka a stěny budou místo toho opatřeny
novou nástěnnou úpravou. Do té doby se budeme muset smířit
s uvedeným provizoriem. O dalších pracích na úpravě vchodových
prostorů budete dále informováni.

V Praze 5. 9. 2021.

Představenstvo družstva

