
 

 

 

 

 

Věc: Změna správce objektu Nad Kajetánkou 43/2 

 

Vážení nájemníci domu, 

dovolujeme si Vám tímto sdělit, že na základě Usnesení Rady městské části ze dne 4.11.2015 

č.844/15 je s platností k 31.3.2016 ukončena správa vašeho domu společností Austis, 

a.s.  Novým správcem tohoto objektu se s účinností od 1.4.2016 stává  společnost 

SNEO, a.s. se sídlem Nad alejí 1870/2, Praha 6-Petřiny.  

Společnost SNEO, a.s. přebírá komplexní správu vašeho domu. Veškeré vaše požadavky jak 

v oblasti technické tak v oblasti předpisu nájemného je tedy nutné s platností od 1.4.2016 

uplatnit osobně na adrese naší společnosti, na níže uvedených telefonních číslech či emailových 

adresách. 

Pro ty z vás, kteří provádí úhradu nájemného a služeb  prostřednictvím SIPO, se na způsobu 

platby nic nemění a to bez rozdílu, zda dochází k platbám přímo na České poště, s.p., či zda 

je platba SIPO prováděna příkazem z vašeho bankovního účtu. 

Ty z vás, kteří provádí platby nájemného a služeb příkazem ze svých bankovních účtů (bez 

zřízení SIPO), žádáme o provedení změny čísla účtu a to na  35-7003470237/0100 pro platbu 

nájemného od dubna 2016. V průběhu dubna 2016 budou upřesněny variabilní symboly, pod 

kterými budou platby zasílány. 

  

 Kontakty na příslušné pracovníky SNEO,a.s.  

Kontaktní osoby:  

 vedoucí provozně správního oddělení:  

Hana Holečková    tel. 235094080  e-mail: hholeckova@sneo.cz       

    

předpis nájmu:  

Alena Komancová    tel. 235094049   e-mail: akomancova@sneo.cz 

(pouze do 31.3.2016) 

 

         Simona Matějíčková                    tel. 235094047             e-mail: smatejickova@sneo.cz 

(platí od 1.4.2016) 
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         provozní technik: 

         Michal Štembera        tel. 235094045            e-mail: mstembera@sneo.cz 

     mobil:778771395  

        

         Úřední hodiny:    pondělí:   8.00-12.00 13.00-16.00 hod. 

     středa:   8.00-12.00 13.00-18.00 hod. 

Recepce naší společnosti je v provozu každý den a to následovně: 

- pondělí, úterý, čtvrtek   od 7.30hod do 16.00hod 

- středa                         od 7.30hod do 18.00hod 

- pátek                          od 7.30hod do 14.00hod 

Telefonní kontakt na centrálu naší společnosti  235 094 011, zákaznická linka 844 144 143. 

 

        Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

 

Ing. Petr Macháček 

místopředseda představenstva spol. SNEO, a.s. 

                

     

 

 

 

 

 

 

 


