Modernizace bytových domů - průběžná zpráva ze dne 19. 6. 2014
V rámci modernizace bych rád uvedl několik mezníků v celé investiční akci a zároveň sdělil některé
podstatné informace.
19. 5. 2014 – zahájení rekonstrukce bytového domu Hochmanova 19
Tento bytový dům byl vybrán ze dvou podstatných důvodů. Za prvé dodal 100%
souhlas se zahájením rekonstrukce a za druhé nájemníci byli od prvopočátku velmi
otevření a komunikativní – což se ukazuje jako klíčové. Dobrá komunikace napomáhá
nalézt řešení v krizových momentech. Jelikož se jedná o první dům, není těchto
momentů málo, ale všichni se učíme a postupně se odstraňují nedostatky. Kontaktní
osoba za nájemníky je pan Čech.
27.5, 3.6, 10. 6., 17. 6 – kontrolní dny probíhají pravidelně každý týden a
dále dle aktuální potřeby za přítomnosti zástupců MČ Brno-Líšeň, Správy majetku
Líšeň, firmy Moravostav a Animadesigne.
2. 6. 2014 – pracovní schůzka na stanovení dalšího postupu. Kancelář starosty,
účast - všichni zainteresovaní.
12. 6. 2014 – Hochmanova 21 - informační schůzka s dalším bytovým domem
určeným k celkové modernizaci. Schůzka proběhla v 17. hod. v sále radnice.
Nájemníci byli seznámeni s průběhem oprav a především s termínem zahájení oprav
21. 7. 2014. Kontaktní osoba za nájemníky je pan Zatloukal.
18. 6. 2014 – Hochmanova 3 – Informační schůzka. Byl stanoven termín
zahájení oprav na 18. 8. 2014. Kontaktní osobou je pan Boček.
18. 6. 2014 – Byl dohodnut harmonogram zahájení prací na dalších bytových domech.
Hochmanova 21 – zahájení prací 21. 7. 2014
Hochmanova 3 – zahájení prací 18. 8. 2014
Molákova 7 - zahájení prací 8. 9. 2014
Molákova 13 - zahájení prací 29. 9. 2014
Molákova 15 - zahájení prací 20. 10. 2014

Důležité kontakty v rámci rekonstrukce:
MČ Brno-Líšeň na stavbě zastupuje Mgr. Petr Lízal, tel.: 778 481 747
Správu majetku Líšeň, p.o. zastupuje Radek Záleský, tel.: 774 701 688
Hlavním stavbyvedoucím fy Moravostav je pan Němeček.
V případě potřeby se obracejte na investiční techniky pan Mgr. Petra Lízala a Radka
Záleského. Hájí naše barvy a Vaše zájmy .
Břetislav Štefan
starosta

