
 
 

ADRESA 
SVJ PRO BUDOVU KORUNNÍ 810 
KORUNNÍ 810/104, 101 00 PRAHA 10  
 
+420 778 701 810 
WWW.KORUNNI810.CZ 

OTEVÍRACÍ DOBA 
KANCELÁŘ SPRÁVY V PŘÍZEMÍ BUDOVY B 
8:00-17:00 
 
PROVOZ RECEPCE A OSTRAHY V BUDOVĚ C 
NEPŘETRŽITĚ 24/7 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 
KOMERČNÍ BANKA 
35-6750410217/0100 
 
IČ: 276 10 993 
DIČ: NEJSME PLÁTCI DPH 
 
 

Vážení vlastníci a rezidenti, 
 
z důvodu vyšší bezpečnosti v areálu Korunního dvora (dále „KD“) proběhne v období  
od 21.11.2018 do 31.1.2019 pravidelné překódování čipů, karet a ovladačů (dále 
„Překódování“), a to všem vlastníkům a nájemcům jednotek, tj. bytů, komerčních prostor 
anebo parkovacích stání (dále „Vlastník“). 
 
Každý Vlastník získá na základě tohoto Překódování přístup do KD v dosavadním rozsahu.  
 
Překódování bude provedeno zdarma, a to v recepci v budově C, v hodinách: 
Pondělí až pátek od 8:00 do 17:00. 
 
 

Ode dne 1.2.2019 pak bude zrušena platnost všech nepřekódovaných čipů. Po tomto 
termínu bude nové kódování řešeno běžným způsobem, tj. za cenu 150 Kč/čip. 

 
 
Postup a podmínky překódování 
 
1.) Překódování lze provést pouze u Vlastníka jednotky, kterým je: 

 a.) ten, kdo je uveden na aktuálním Seznamu vlastníků schváleném pro tyto účely 
výborem SVJ, 

           b.) ten, kdo své vlastnictví prokáže aktuálním výpisem z katastru nemovitostí za 
účelem dodatečného zapsání do Seznamu vlastníků. 

2.) Překódování se provede na základě žádosti vlastníka, a to za těchto podmínek: 
 a.) Vlastník prokáže svou totožnost a to tak, že: 
  1. fyzická osoba občanským průkazem nebo pasem, 

2. právnická osoba originálem výpisu z obchodního rejstříku, ne starším            
tří měsíců 

3.) Místo vlastníka může o překódování požádat jiná osoba (například nájemce jednotky), 
pouze pokud se prokáže úředně ověřenou plnou mocí udělenou pro tyto účely vlastníkem. 
 
4.) Osobám působícím v komerčních jednotkách bude překódování provedeno hromadně, a 
to vždy na základě požadavku Vlastníka. Pro hromadné překódování prosím konzultujte 
kapacity pro překódování s pracovníky recepce na budově C. 
 
5.) Součástí překódování je i vyplnění a předání formuláře s kontaktními údaji na vlastníky a 
případné nájemce. 
Výbor SVJ pro budovu Korunní 810,  
 
Korunní Dvůr, s.r.o. Ing. Roland Hofman     Ing. Tomáš Krolupper 
MBA, Předseda výboru                      Místopředseda výboru 
 


