
Starosta Města Chrudimi Páté chrudimské družstvo 
Mgr. Petr Řezníček Strojařů 1388 
Resslovo nám. 77 537 01 Chrudim 
537 16 Chrudim 

V Chrudimi dne 23.02.2015 

Vážený pane starosto, 
 

obracím se na Vás jako na nejvyššího zástupce Města Chrudimi, který by nám konečně 
pomohl v urgentní záležitosti řešení uznaných reklamací na bytových domech č. p. 1387 a 
1388 Pátého chrudimského družstva. K reklamaci podané na MěÚ Chrudim 19.5.2013 byl 
vypracován Znalecký posudek č. 1560/14/SP a následně Technický návrh na opravu 
obvodového pláště bytového domu č. p. 1378 v ul. Strojařů, Chrudim. Z naší strany byly 
k danému posudku i technickému návrhu vzneseny připomínky, které byly adresovány Vámi 
pověřené osobě, panu místostarostovi Tejklovi (22.9.2014, přiřazeno č. j. CR 068145/2014). 
Od té doby mezi mnou jako zástupcem orgánu Pátého chrudimského družstva a panem 
místostarostou probíhá nepravidelná komunikace (z mé strany 4.11.2014 a 3.2.2015), která 
ale nevede k naprosto žádným výsledkům, žádné konkrétní termíny, žádná jasná řešení, 
prostě jednoduše řešeno, krom nekonečných příslibů se neděje nic. 

Vzhledem k neustálému prodlužování řešení dané záležitosti se stav našich bytových 
domů, tudíž i úroveň našeho bydlení neustále zhoršuje a pokud se nezačne konečně 
radikálně řešit, může nastat situace, kdy se zcela reálně stanou bytové domy 
z hygienických důvodů neobyvatelnými (díky zvýšené vlhkosti a s ní spojeným masivním 
výskytem plísní v obytných místnostech). 

Po společné dohodě družstevníků Pátého chrudimského družstva se jako jejich zástupce 
tímto obracím na Vás s žádostí o vyvolání schůzky za účasti Vás, jako nejvyššího zástupce, 
Města Chrudimi, dále Ing. Jaroslava Trávníčka jako gestora Správy majetku, 
zástupce/zástupců orgánu Pátého chrudimského družstva, vč. správce tohoto družstva Ing. 
Řešátka a samozřejmě zástupců stavební firmy SOSTAF. Výsledkem této schůzky, která 
bude náležitě zdokumentována a podepsána všemi zúčastněnými stranami, by měl 
konečně být minimálně: 

 definitivní postoj Města Chrudimi k uplatňované reklamaci, především v otázce 
financování (rozpočet města na rok 2015 versus spoluúčast/zodpovědnost fy. 
SOSTAF) 

 rozsah nápravných opatření – zásadní rekonstrukci objektů (opláštění, střecha, …) 

 jasné termíny realizace plnění nápravných opatření 

Předem děkuji za Váš čas a budu očekávat návrh termínu pro požadovanou schůzku. 
 
S pozdravem 
 Za Páté chrudimské družstvo 
 
 Ing. Hana Řehořková 
 místopředsedkyně družstva 
 731 138 396 
Na vědomí: 

JUDr. Miroslav Tejkl 
Ing. Jaroslav Trávníček 
Ing. Vítězslav Řešátko 
Ing. Pavel Rozsypal 
pí. Bohumila Kohoutková 


