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K čemu došlo 

Ze soboty 2. 4. 2016 na neděli 3. 4. 2016 došlo k dalšímu vykradení sklepů, tentokrát 

v Ostružinová 5. 

Byly vypáčeny původní chatrné petlice na sklepích, do kterých nebylo moc vidět (kde bylo 

vidět, že nic není, nebyly ty obyčejné petlice vypáčeny). 

Ztratilo se jedno kolo, ostatní cennosti byly ponechány bez povšimnutí. 

 

K překonání dveří do sklepa došlo vylomením zámku. Záhadou je, jak se zloděj dostal do 

domu. Buď nebyly dovřené dveře, nebo mu někdo zazvonil. 

 

Vzhledem k tomu, že podle stejného scénáře proběhlo před nějakou dobou vloupání do 

sklepů v Ostružinová 3 (záhadou zůstává, jak se dostal do sklepa, když zámek na 

dveřích nebyl poškozený), lze očekávat podobné pokusy i v ostatních vchodech. 

 

Důrazně Vás žádám 

o dovírání vchodových dveří a nepouštění do domu cizích lidí jen proto, že si 

zazvoní na Váš zvonek!!! 

Poučte i své nájemníky, pokud byt pronajímáte. 

 

Možná řešení 

Budeme ve výboru řešit, co ještě lze udělat pro zvýšení bezpečnosti v domě, když už jsme 

nainstalovali mříže na všechna okna v suterénu. 

 

Nabízí se: 

 vyměnit zámky všech společných prostor, kdo ví, kdo vlastně má klíče z lidí, kteří tu 

bydleli nebo pracovali, 

 vyměnit dveře do společných prostor za bezpečnější, včetně výměny futer, 

 vyměnit zámky do domů, kdo ví, kdo vlastně má klíče z lidí, kteří tu bydleli nebo 

pracovali, 

 odpojit dálkové otevírání druhých dveří - otevřou se jen první dveře pro roznášku 

letáků, pro návštěvy si sjedete výtahem - toto je asi nejzásadnější, protože stále 

někdo přenastavuje aretaci na dveřích, dveře průběžně nedovírají, ani když je co dva 

týdny seřizujeme, 

 vyměnit skla v O5, O7, O9 ve vnitřních dveřích za skla s mřížkou aby se přední dveře 

snáze dovíraly, 

 vyměnit vnitřní dveře v O5, O7, O9, které stále vykazují problémy s dovíráním po 

jejich přeinstalaci při revitalizaci, 

 vyměnit zámky a zavést čipový systém, 

 zavést v celém domě kamerový systém s nahráváním, 

 zavést kamerový systém jen ve vchodech, kde budou souhlasit všichni majitelé 

a ostatní členové budou souhlasit s investicí. 
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Protože útoky na náš majetek jsou během posledního roku trvalé: 

 snaha vypáčit vchodové dveře ve všech vchodech bez výjimky 

 snaha o vloupání okny v přízemí po hromosvodech 

 vloupání do sklepů a společných prostor okýnky 

 vloupání do sklepů a společných prostor z chodeb 

považujeme hrozbu dalších pokusů o vloupání za velmi akutní 

Slabiny 

I přes sebelepší technické zabezpečení jsme však krátcí, pokud zloděje do domu někdo 

vpustí a v tomto vnímáme veliké rezervy. Zajímejte se, kdo se po domě pohybuje, 

nenechávejte dům otevřený, nepouštějte do domu cizí lidi, pokud je sami nečekáte. 

Pokud objednáváme opravy, vždy technikům vstup do domu zajistíme. Není důvod, aby se 

do domu dostal kdokoli cizí, pod jakoukoli záminkou. 

 

 

 

 

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

Žádám Vás o připomínky k možnostem dalšího zabezpečení domu. 

 

 

S pozdravem Vladimír Plšek 

za výbor SVJ 

 


