Vážené předsedkyně / vážení předsedové výborů samospráv,
níže uvedené aktuální informace k úklidu společných prostor jsou určeny pro samosprávy
domů, ve kterých úklid společných prostor provádějí firmy Favour Czech s.r.o., Havířovské
služby s.r.o. a Lumír Sokol s.r.o.

Celozávodní dovolená
Z důvodu celozávodní dovolené nebude v období od 24. 12. 2021 do 2. 1. 2022 úklid
společných prostor proveden.
Poslední úklidový den bude 23. 12. 2021. Úklid, který má probíhat v týdnu od 20. 12.
(51. týden), bude do 23. 12. 2021 proveden ve všech domech.
Uklízet se bude opět od 3. 1. 2022. Poslední týden v roce (52. týden), kdy nebude uklizeno,
bude ve fakturaci řádně odečten.
Celozávodní dovolená se nevztahuje na pracovníky zimní údržby, odklízení sněhu bude
probíhat standardně i o svátcích.
Věříme, že vše proběhne bez problémů stejně jako v minulých letech a všichni si užijeme
příjemný konec roku.

Zimní úklid sněhu firmou
Jako každý rok si dovolujeme připomenout pár informací ohledně úklidu sněhu firmou.


Firma provádí úklid sněhu dle smlouvy 1 x denně. Není stanovena hodina, firma má
pracovníka, který průběžně uklízí sníh kolem našich domů. Vzhledem k množství domů
a časové náročnosti se pak může stát, že pracovník u vašeho domu uklidí v pozdějších,
třeba až v poledních hodinách.



Posypový materiál včetně posypu si zajišťujete sami.



V případě vytrvalejšího sněžení je nutné, aby se nájemci podíleli na úklidu sněhu.
Pokud sníh bude ušlapán, firma další den odklidí jen nový sníh, nebude sekat ledovku.



Dle smlouvy bude odklízení sněhu ze všech přístupových chodníků a vchodů firma
provádět max. 1 x denně, a to v období od 15. listopadu do 15. března.



Pro kontrolu úklidu slouží Zápis o úklidu sněhu (tzv. sněžník), který firma vylepí
první den v měsíci na viditelné místo vstupu do domu přístupné zvenku. Pracovník
firmy pak fixem nebo razítkem označí příslušný den do sněžníku.



Pracovníci firmy dávají razítka na sněžníky i v případě, že si nájemci sami odhrabou
sníh dříve. Pracovníci na úklid sněhu totiž mají povinnost projít všechny určené vchody.
Razítka dávají všude, aby bylo zřetelné, že prošli celým určeným "rajónem", odhrabou
a zkontrolují všechny vchody, i ty, které si již nájemci odhrabali sami (sněžníky slouží
také firmě jako kontrola, že skutečně prošli celý "rajón").



Dle smlouvy firma neodpovídá za případné zcizení či odstranění sněžníků. Proto Vás
prosím, abyste na tuto skutečnost upozornili nájemce a dohlédli na to, aby sněžníky
nebyly strhávány.



V případě, že máte jakékoliv problémy s úklidem, neváhejte kontaktovat
jednatelku firmy paní Ondračkovou Gabrielu, tel. č. 725 92 93 94.



Ještě připomínka k běžnému úklidu v domech: Stále platí a bude platit, že kvalita úklidu
závisí také na důkladné kontrole úklidu pověřenými osobami v domě. Podepsaný
výkaz paní uklízečce = kvalitně provedený úklid.

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné prožití zimy.
Český Těšín 7. 12. 2021

Přehled domů, pro které je informace určena:
Favour Czech s.r.o.
Havířovské služby s.r.o.
Zelená 5, 7, 9
Frýdecká 62, 64
Pražská 1, 3, 5
Frýdecká 50, 52, 54
Ostravská 74, 76
Ostravská 50
Koperníkova 15
Ostravská 52
Slezská 5
Ostravská 54
Slezská 12
Slezská 8, 10
Slezská 16, 18, 20, 22
Slezská 32, 34, 38
Slezská 24
Slezská 36
Slezská 28, 30
Slezská 9, 13
Slezská 11
Hornická 9
Okružní 7, 9
Hornická 10
Okružní 10
Okružní 4, 6
Mládežnická 4
Okružní 8
Polní 14
Okružní 24
Polní 18
Okružní 28
Polní 20
Mládežnická 6
Polní 24
Mládežnická 8
Polní 26
Mládežnická 10
Polní 28
Svibická 3
Polní 34
Svibická 5
Polní 36
Kysucká 11
Polní 37
Kysucká 13
Svibická 1
Svibická 4
Čáslavská 6
Kysucká 1
Kysucká 3
Kysucká 7
Kysucká 9

Lumír Sokol s.r.o.
U Mlékárny 1
Frýdecká 56, 58, 60
Ostravská 72
Úvoz 13, 15, 17
Hrabinská 46
Hornická 11
Hornická 15, 17, 19
Hornická 5, 7
Hornická 12
Okružní 5
Čáslavská 1
Čáslavská 4
Čáslavská 7
Čáslavská 9
Kysucká 6

