
Pražská teplárenská      

Teplo a TUV Dispečink
266 753 850

nepřetržitá služba, hlášení závad nebo 

řešení stížností na dodávku tepla a teplé 

vody 

Dodávka studené vody                 

dispečink PVK
840 111 112

nepřetržitá služba, hlášení havárií pouze 

na veřejné části potrubí, v případě havárie 

hrozí odstavení domu

Kanalizace       

dispečink PVK
840 111 112

nepřetržitá služba, hlášení havárií pouze 

na veřejné části potrubí, v případě havárie 

hrozí odstavení domu

Havarijní služba 

Pražská plynárenská
1239

nepřetržitá služba, v případě havárie hrozí 

odstavení domu

Havárie 

elektroinstalace v bytě  

i v domě

1236
odstranění závady v bytě hradí objednatel, 

opodstatněné opravy v domě hradí BD 

MOLBYT
Havárie vody a 

kanalizace v bytě             

i v domě

775 587 507

p. Sičák - odstranění závady v bytě hradí 

objednatel, opodstatněné opravy v domě 

hradí BD MOLBYT

při havárii zajišťuje pracovníky z oboru, 

TELEFONNÍ ČÍSLA PRO PŘÍPAD HAVÁRIÍ A OPRAV

aktualizováno k  01.08.2017

Havarijní služba   800 123 123

při havárii zajišťuje pracovníky z oboru, 

nepřetržitá služba, volejte pouze v 

havarijním případě. 

Havárie topných těles  

ústředního topení
776 821 998

p. Holánek - volejte pouze v havarijním 

případě, bežné opravy oznamte na 

777 665 299 - představenstvo BD MOLBYT

Havárie výtahu 214 724 600

774 00 11 22

servis Ctibůrek výtahy s.r.o. - volejte 

pouze v havarijním případě, běžné závady 

oznamte na 

777 665 299 - představenstvo BD MOLBYT

Vyproštění osob 

z výtahu
602 323 339

nepřetržitá služba - servis Ctibůrek výtahy 

s.r.o.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

HASIČI 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

STÁTNÍ POLICIE 158

MĚSTSKÁ POLICIE 156

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 jednotné evropské číslo tísňového volání

V případě opravy topné soustavy nahlaste vypuštění stoupacího potrubí ÚT dispčinku 

Pražské teplárenské a.s. na tel č. 266 753 850.



*) Pravidla úhrad za údržbu a opravy podle stanov BD Molbyt čl.7.2 .  Družstvo zajišťuje svému 
členu výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, zajišťuje opravy a výměnu vodo-instalačních, 
elektroinstalačních, plynových a topných rozvodů /včetně topných těles/ a hlavních odpadních 
potrubí v domě i jednotlivých bytech a údržbu společných prostor. Úhrady za opravy a výměny 

rozvodů a potrubí hradí družstvo z fondu oprav. Údržba a opravy poskytované družstvem v sobě 

zahrnují údržbu a opravy vnějších a vnitřních rozvodů elektřiny, plynu, vody a kanalizace s 

výjimkou rozvodů a zařizovacích předmětů v bytech užívaných členy družstva a nájemníky.

Za rozvody v bytech se považuje:
- elektrický rozvod v bytě včetně bytové rozvodnice, pokud je instalována uvnitř bytu
- rozvod vody za uzavíracími kohouty pro byt,
- odpadní potrubí k odbočce na stoupačce kanalizace,


