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Vážení pracovníci firmy KASTEN spol. s r.o., kteří jste se podíleli na zateplení domu Společenství vlastníků pro 

dům Bělčická 2829. Určitě Vás nevyjmenuji všechny, ale jedná se především o pány Bureše, Šimka a 

Bergmanna. 

Vzhledem k tomu, že ze zdravotních důvodů odcházím z funkce místopředsedkyně Společenství, ráda bych vám 

všem - dnes už soukromě - poděkovala za příkladnou spolupráci s vámi 

Když se naše Společenství rozhodlo, že budeme dům revitalizovat, chyběly nám - podobně jako většině 

účastníků podobných akcí zkušenosti. Všechno jsme dělali poprvé, mimo svou profesi a ve volném čase. 

Připravili jsme výběrové řízení na realizátora stavby a snažili jsme se vyvarovat chyby, že nejlevnější cenová 

nabídka je nejvhodnější a pro nás nejlepší. Vaše firma nás zaujala svým vstřícným přístupem a v podstatě i 

„školením" v odhalování chyb projektu, i na co je třeba se při provádění stavby zaměřit. Proto jsme vás vybrali. 

Již před započetím prací se vyskytly problémy s vydáním Stavebního povolení, a začátek stavebních prací tak 

byl neustále oddalován. Připadalo mi, že dohodnutý harmonogram, který byl součástí Smlouvy s vámi, nemůže 

být splněn, i když jste chtěli vyjít vstříc i našemu termínu pro podání dokumentace na Zelenou úsporám. 

Ale povedlo se a všechny práce byly provedeny tak, že minimalizovaly i nezbytně nutné, nepříjemné dopady na 

obyvatele domu. Během šesti týdnů jste to stihlí i s úpravou okolí domu. Výborná spolupráce byla především 

s panem Šimkem i panem Bergmannem, kteří bezkonfliktně řešiti všechny situace, které se v průběhu takové 

stavby samozřejmě vyskytnou. O kvalitě provedených prací svědčí i to, že se nevyskytly žádné závažné 

reklamace a případné pochybení ze strany stavby bylo okamžitě napraveno. 

Věřím, že i podání dokumentace na SFŽP k Zelené úsporám - na kterém jste se podíleli, především za práce 

provedené vaší firmou - bude v pořádku, a dotace nám bude vyplacena. 

Tím - a to s vaší podstatnou pomocí - bude završena etapa přeměny nevlídného, šedivého, sídlištního domu 
v dům přívětivý ke svým obyvatelům. 

Ing. Olga Holubova 

Děkuji vám. 
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V Pra?? dne 31.10-2012 


