Řádná péče očima
nájemníků

Dokumentace řádné péče společnosti RPG Byty s.r.o.
o bytový fond OKD,
protizákonně převedený na tuto společnost.

Dobrý večer zasílám Vám nafocené sklepní prostory, které se nacházejí ve vchodě v Ostravě-Porubě
na ul. Alšova 523/11. Myslím se, ţe tyto fotky nepotřebují komentář. Hezký večer přeje Iveta C.

Takto se stará osvé nájemníky společnost RPG Byty s.r.o..Tady je pár fotografií o otřesném technickém stavu
mnoha bytů a ukázka jednoho z nich.Byt se nachází na Hlavní třídě V Ostravě Porubě v 6.podlaţí
kateforie 1 Standart.Vytápění místností v otopném období je tak ubohé,ţe nejvyšší teplota místností je od 15°C
do 17°C.Okna v otřesném stavu,ţe na některých je barva opadaná a dřevo začíná hnít a tvoří se plíseň.Další
otřesné podmínky,kde se nedá ţít tj.loţnice,kde pár centimetrů od ústředního topopení a okna je roh místnosti s
plísní na stěnách.Loţnice,kde nemůţu obývat ,ani spát.Také v tom bytě je malé dítě!!Tento otřesný stav řeším
od prosince 2008 s RPG a nic se neděje.Nyní tuto otřesnou situaci budu řešit přes hygienika,.Zasílám pár fotek.
K. Evţenie

Sklepní prostory na Hlavní třídě 703 v Ostravě - Porubě

Dobrý den,zasílám pár foto s Ostravy 1, Gajdošova 27, obdobné to bude asi na celé GaJdošce,
bez delšího komentáře o nečinnosti RPG,
to každý z nájemníků ví, že desítky let se do domů nic neinvestovalo . Ale stav oken a komínů je
katastrofální i pro neodborníka.

Dobrý den,
zasíláme Vám v příloze fotografie domu ve vlastnictví RPG Byty na ulici Sportovní 2138/8 v Ostravě-Moravská
Ostrava. Je to pohled na fasádu domu, sklepy, byt jednoho z nájemníků, balkón. A bohuţel (moţná bohudík) se
nedají přenést také čichové vjemy........... Upozorňuji, ţe v domě nebydlí ţádné asociální ţivly, jak by se z fotografií mohlo zdát. Dále Vám zasíláme dopis, který nájemníci tohoto domu zaslali na RPG a odpověď, která přišla z RPG. Od té doby se z jejich strany neděje nic.
S pozdrdavem, Eva B. a nájemníci domu Sportovní 2138, Ostrava-Moravská Ostrava

Dobrý den, Posílám Vám příspěvěk, jak se bydlí v bytech OKD, jako reakci na Vaši výzvu ze setkání najemníků,
kterého jsem se zůčastnila 28.1 2009 v Ostravě. Bydlím 50 let v domě číslo 30 na Závodní ulici v OstravěHrabůvce (dům OKD u hlavní silnice, pod okny jezdí tramvaje, autobusy - velký provoz) Je to zděný dům bez
ústředního topení a vlhkost venkovních zdí se táhle aţ do 1. patra. Vystrčené balkóny jsou v dezolátním stavu.
Střecha se provizorně spravuje, podle toho kde zrovna prší či padá sníh. Sklepy "hrůza" vlhké, opadané omítky.
Poštovní schránky staré a rozbité, nikdo uţ do nich ani klíče neudělá. Elektřina stará ještě hliníková, dnešním
normám naprosto nevyhovující. V případě upálení drátu oprava pouze na vlastní náklady. V bytech se topí různě , já například elektřinou. V prohnilých rámech oken mám igelitové sáčky, polepené izolační páskou, ať mi
teplo neuníká ven. I přesto mám v bytě průvan. V bytech kromě třicet let staré kuchyňské linky a ohřívače na
teplou vodu není nic. Přesto nám měsíční nájem zvýšili od 1.1 2009 o 460Kč. Na sřeše je stará společná anténa
a i kdyţ máme deset let kabelovou televizi, za anténu musíme pořád platit nájem, který kaţdým rokem stoupá
a to v době digitalizace. Movitější nájemníci si některé opravy v bytě dělají na vlastní náklady a s tím asi RPG
počítá. Stíţnost na okna jsme napsali do deníku Dnes, který vyšel 24.5 2008. Odpověď mluvčího společnosti
Petra Handla zněla: ,, Je to náš dům a naše rozhodnutí co budeme s okny dělat." , ale zapoměl, ţe za naše peníze. Píši za všechny nájemníky vchodů číslo 30 a 32. K emailu přikládám také fotodokumentaci.
S pozdravem H. Danuše ( 30 let pracovnice OKD, manţel bývalý horník zemřel na nemoc z povolání)

V příloze zasílám fotografie stavu obytného domu v Karviné Novém-Městě, Závodní 2418 - předesílám, ţe se
jedná o poměrně nový dům (r.1981). Bydlím tam od tohoto roku a pokud mně paměť neklame, tak společné prostory se za tu dobu malovaly 2x a 1x jsme se jako nájemníci finančně sloţili na vymalování vstupního vestibulu.Okno v 1 pokoji raději neotvírám, protoţe se obávám, ţe by mohlo vypadnout (na fotografii to bohuţel nejde
vidět), kdyţ jsem si pozvala bytmistrovou v roce 2002 (tehdejší název pro pracovnici Bytservisu Správa sídlišť),
tak mi přislíbila, ţe mně zařadí do pořadníku na opravu, od té doby se neozvala, rovněţ se neozval ani nový vlastník RPG. Výtah jistě neodpovídá platné Evropské legislativě, protoţe nemá jištění vnitřními dveřmi.
Při jízdě, zvláště malých dětí, můţe dojít ke smrtelnému úrazu, pokud by se např.oblečení, taška, hračka dítěte
dostala do mezidveřního spáru. Ještě před rokem 1989, nejspíš vlivem důlní činnosti a nestabilního podloţí byl
dům zpevňován (ankrování). Letos došlo ke 2 silným otřesům (vlivem důlní činnosti), proto se obávám, aby se to
nezačalo sypat jako domečky z karet, coţ vzhledem k zaměření RPG (komerční báze - tvorba zisku) je dosti
pravděpodobné, protoţe teď jiţ vlastník jistě neprovádí kontroly statiky domů.

Dobrý den, posílám Vám fotky našeho vchodu v Karviné- Hranicích,Slovenská-2918. Pohled na skupinu domů,
určitě všichni poznáme, který patří RPG. Fond oprav je v těchto domech 1000-2000 Kč. My platíme čistý nájem
kolem 2000 Kč. Kdyţ se rozbila skleněná výplň u vchodových dveří navařili na dveře plech místo skla.( viz. foto)
Zdraví Vás Milan.

Dobrý den
Od pondělí 23.2. probíhá na Hlavní tř. 695 v Ostravě Porubě rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace. Lidé
jsou zde celý den bez vody a WC . Firma OWLETGAS
TRO s.r.o. nezajistila ani WC pro své zaměstnance.
Mění se pouze stupačky a rozvody , vše staré se pak
montuje zpět (30 let staré baterie, WC atd.). Na místo
vysekaných kachlí se dávají kachle bílébarvy nejlevnější
-(přání zadavatele) ale pouze v místě kde byly vysekané
ty staré . Posílám foto.

Zasílám fotky domu na ulici nábřeží Svazu protifašistických bojovníků v Porubě. Dům je obehnaný plísní a sklepy,
které jsem zatím nenafotila jsou v ještě horším stavu. Domy mají být vedeny jako chráněné památky.
S pozdravem V.

Přeji krásný večer a posílám pár fotek, jak vzorně se stará RPG o své byty. Je to dům z FM tř. ČSA 1935 1943. Š.

Názorný příklad rozdílů v údrţbě a stavu domů v majetku RPG Výstavní 15,17,19 a prodaných domů za přijatelnou cenu městem
Ostrava na Výstavní 21,23 a kompletně opraveného domu Výstavní, 25. Také stav některých oken v domech RPG - Výstavní ,15 byt č.5 venkovní okno odmítlo sklenářství zasklít - úplně prohnilé.

Dobrý den v priloze posilam fotky z domu kde bydlim, prostredni vchod
který je nafotkách hlavně, patří RPG krajní vchody v roce 1993 odkoupili
nájemníci. Prosim vystavte to ať lidi vidí jak se RPG stará o své byty

Dobrý večer. Dostal jsem do ruky Váš leták AKTUALITY ve kterém ţádáte najemníky bytů RPG,aby zdokumentovali stav, zanadbatelnost
a způsob údrţby bytů. Nebudu popisovat svůj byt myslím, ţe je to zbytečné jsme na tom zřejmě všichni stejně. Zaráţí mně
skutečnost jak RPG pečuje o své nemovitosti v Horní Suché konkrétně Finské domky. Dochází tam podle mně k vylidňování kdy firma RPG
jiţ neobydluje uvolněné domky po dluţnících, starých lidech a při jakých koliv opravách.Na místo toho aby odprodali domky lidem kteří na
to několik let spoléhají a investují do údrţby bytů nechají je raději zdemolovat a zbořit. Přikládám pro ilustraci pár fotek, které zachycují jen malé procento toho co se tady děje. S pozdravem Bogdan S.

Tento E-mail jsem zaslal k rukám: Divize Facility Management - koncový zákazník , Ředitelem této divize je Jan Košař. Divize má
na starosti sluţby, servis a podporu majitelů a nájemníků bytových domů.Provádí drobné opravy bytů, domů a zajišťuje jejich technickou
údrţbu.
Znění tohoto E-mailu:
Dobrý den. Touto cestou si musím stěţovat na přístup pracovníků havarijní sluţby ( nebo těch co mají na starosti opravy havarijních situací ). Dne 25.02.09 dopoledne nám byla zastavena studená voda, nikdo nám neřekl ať si nabereme vodu ţe v našem vchodě je havarijní
stav. Po poledni přišel nějaký pán, ani se nepředstavil a zdélil nám ať si nabereme vodu do hrnců, ţe je tu havárie stoupačky studené vody
v přízemí, ţe přijdou druhý den to opravit. Aţ od paní u které tato situace nastala jsme se dozvěděl, ţe se pokoušeli to opravit svorkou ( Cbantem ), jelikoţ se jim to nezdařilo tak to zabalili. Nějaký divný přístup pracovníků co mají takové situace odstraňovat bez větší prodlevy. Druhý den 26.02.09 nepřišel nikdo, nikoho ani nezajímalo nás informovat ţe to opraveno nebude, všichni hrají mrtvé brouky. Vodu si
musíme nosit od sousedů, umívat se ve vařící vodě pochopitelně nejde, splachovat WC horkou vodou ( strašný zápach ). Jaký je toto přístup
k nájemníkům kteří si platí ne mále nájemné za bydlení v totálně havarijním domě, ( asi 4 – 5 x jsem reklamoval během 2 let opravu střechy, jen se to fušuje kousky plechu, vodovodní stoupačky jsou v dezolátním stavu, to samé odpadní potrubí, nevyhovující elektrické rozvody,
nedoléhající okna a balkonové dveře ). Nájemné se zvyšuje, kde jdou ty prostředky co se vyberou na nájemném !!!! Bydlíme tu 25 let a za
celou dobu se tu neudělalo vůbec nic, opravy skoro ţádné ( jen se to lepí aby to přeţilo do další havarijní situace ). Tento E-mail vám zasílám 27.02.09, v 8, 15 nikde nikdo z havarijní sluţby. Jsem zvědav jestli se dané opravy dočkáme dnešního dne!! Nečekám zázraky ale
slušné jednání se slušnými nájemníky. Předem děkuji za seriozní odpověď
Dodatek: opravu přišli uskutečnit v 9, 00 dne 27.02.2009 , trvala hodinu, a my nájemníci byli bez vody 2 dny, to je přístup
co ??????????????????,

Váţení,
posílám Vám pro ilustraci maily kterými neustále upozorňuji na závadu v bytě a jiţ několik měsíců se nic neděje a na klientskou linku se
nejde dovolat.S pozdravem, Ing.Tatiana K.
Vážená paní K.,
obdrželi jsme Váš e-mail ze dne 12. ledna 2009 týkající se urgence opravy kanalizace. Vaše zpráva byla přeposlána pod číslem 12653 jako požadavek na kontrolu svislé kanalizace na Klientské centrum v Ostravě příslušnému technikovi k řešení.S přáním příjemnéo
dne Monika Vlčková, Operátorka Call centra RPG Byty,s.r.o. Gregorova 3/2582 Ostrava - Moravská Ostrava 701 68 Ostrava
Váţení,
Posílám další mail ohledně neodstraněné poruchy v bytě pořadí 6. dovoluji si Vám jiţ po šesté od začátku září nahlásit poruchu v bytě se
kterou nikdo nic nedělá ani nejste ochotni sdělit zda s tím něco budete dělat. Je to porucha v domovém odpadu, který vede z kuchyní do
nějaké odpadní jímky před domem. A to je, ţe odpadní vody pouštěné nájemníky z vyšších poschodí nestačí odtéct a vrací se do našeho dřezu v kuchyni, je tam z toho smrad jak v ţumpě, nikdo s tím jiţ několik let nedělá. Dělá to bohuţel kaţdý den a někdy nateče i půl dřezu
špinavé smradlavé vody. Byla tam sluţba pročistili odpad z naší kuchyně do sklepa, ale dál se nedostali a problém zůstává.
Váţení,
opět posílám mail uţ pátý ohledně poruchy uvedené níţe, prosím o odpověď zda se tím někdo zabývá, pokud to nepřijdete opravit necháme vypnout vodu v části která vede do kuchyní a uvidíme co na to řeknou ostatní nájemníci. Dále poţádáme o sníţení nájmu v bytě. Děkuji.
Váţení,
dovoluji si Vám jiţ počvrté od začátku září nahlásit poruchu v bytě se kterou nikdo nic nedělá ani nejste ochotni sdělit zda s tím něco budete dělat. Je to porucha v domovém odpadu, který vede z kuchyní do nějaké odpadníjímky před domem. A to je, ţe odpadní vody pouštěné
nájemníky z vyšších poschodí nestačí odtéct a vrací se do našeho dřezu v kuchyni, je tam z toho smrad jak v ţumpě, nikdo s tím jiţ několik
let nedělá. Dělá to bohuţel kaţdý den a někdy nateče i půl dřezu špinavé smradlavé vody. Byla tam sluţba pročistili odpad z naší kuchyně
do sklepa, ale dál se nedostali a problém zůstává. Bylo to nahlášeno v říjnu telefonicky p. Ţiškové pak i na klientské centrum.Jelikoţjsem
se na klientské centrum dnes 25.11.2008 ve14.50 nedovolala, řekli mi na vrátnici ţe jsou tam jen do 14.hod tak Vám píšu mail. Prosím
upravte si na internetu hodiny, kdy je moţné se na klientské centrum dovolat ať zbytečně nematete lidi. Děkuji za odpověď. S pozdravem

rozvod plynu do bytu ul .HAVÍŘSKÁ1583/12 KARVINA6
DELAJI U NAS OD 6.2.09 ROZVOD PLYNU A VE SKLEPĚ SVAŘUJÍ A PODOTYKAM V NEVĚTRANE MISTNOSTI A BEZ POŢARNÍ
HLIDKY A AŢ JE SOUSED VYHNAL,ZE TEN SMRAD MAME VŠICHNI V BYTECH TAK UTELI.A NAVÍC MAME NOVE VCHODOVÉ
DVEŘE ASI MĚSÍCA TY POŠKODILI LAHVEMI S KYSLIKEM.CO MAME DĚLAT???!!!!!!

Dobrý den,
dne 19. února 2009 došlo k protečení vody z venkovního okapového svodu do tří bytů našeho vchodu na Hlavní
třídě 686, Ostrava Poruba. Byt náš to odnesl jen lehce, nicméně u sousedů došlo k protečení jak do 5., tak do 4.
patra. Tato porucha byla nahlášena na poruchovou linku, neboť se sousedé ze 4. patra domnívali, ţe prasklo
topení. V pondělí 23. února tuto skutečnost hlásila nájemnice vedlejšího bytu vše osobně na Klientském centru.
Téhoţ dne jsem závadu hlásila telefonicky na zákaznickou linku, vše bylo sepsáno. V úterý dopoledne navštívila sousedku zaměstnankyně RPG, která s ní sepsala škodu. Téhoţ den odpoledne došlo k opětovnému prosakování, takţe jsem opět kontaktovala zákaznické centrum. Tam mi bylo sděleno, ţe bytová technička neshledala
stav havarijním, tudíţ prohlásila, ţe musíme čekat do jara aţ roztaje sníh a led. Havarijní stav neshledala z
naprosto jasného důvodu, a to, ţe problém je na střeše s okapem případně okapovým svodem a nikoliv v bytě.
Kdyţ jsem ţádala na zákaznické lince, aby mi tedy předali kontakt na někoho, kdo tuto situaci můţe řešit, bylo
mi odpovězeno, ţe ţádný telefon mi operátorka dát nemůţe, ţe si vše můţu vyřídit osobně na klientském centru.
Vše jsem zdokumentovala, přikládám a souhlasím s uveřejněním. Zároveň prosím o radu, jakým způsobem lze
vzniklou situaci řešit.
S pozdravem

