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HLASOVÁNÍ O ODSTANĚNÍ LAVIČEK U ZADNÍHO VCHODU 

 
Výbor SVJ vyhlašuje dle čl. XI stanov Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen SVJ) 
hlasování shromáždění, které proběhne mimo schůzi shromáždění a to formou odevzdání 
podepsaných hlasovacích lístků osobně nebo do poštovní schránky Výboru SVJ. 
 
Předmětem hlasování je podpora návrhu odstranění laviček u zadního vchodu do domu.  
Tyto dvě lavičky jsou velmi blízko k oknům, kdy nejbližší okna ložnice jsou od nich pouhých 7 metrů. 
V blízkosti těchto laviček se často zdržují lidé, kteří svým chováním a hlukem, jež způsobují dlouho do 
noci, obtěžují obyvatele přilehlých bytů. A to zejména teď v jarních a letních měsících.   
 
Žádost o odstranění byla vlastníkům představena již na řádné schůzi shromáždění konané dne 15. 
Dubna 2014 a to na konci schůze, kdy již bohužel velká část vlastníků odešla. Zbylí vlastníci se 
podepisovali na arch, kde bylo na podporu žádosti sesbíráno 27 podpisů, tedy téměř od všech zbylých 
účastníků schůze. 
 
Odbor dopravy a životního prostředí městské části Prahy 6 přijal naši žádost s tím, že pro odstranění 
laviček je třeba rozhodnutí shromáždění, jako nejvyššího orgánu společenství. Dle rozhodnutí budou 
lavičky následně odstraněny nebo ponechány. 
 
Tímto Vás žádáme, abyste nepodceňovali svou účast na hlasování. Pro řádné rozhodnutí 
shromáždění SVJ je Váš hlas velmi důležitý! 
 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy k hlasovacímu lístku, nebo předmětu hlasování, kontaktujte 
prosím členy Výboru.  
 

 
Toto oznámení o hlasování bylo uveřejněno prostřednictvím vývěsní desky Výboru SVJ v domě a na  
internetových stránkách www.vlastina846.info dne:  3.7.2014 
   
Distribuce hlasovacích lístků do poštovních schránek členů společenství proběhne dne:   4.7.2014 
 
Hlasování proběhne:  4.7.2014 – 21.7.2014 
 
Rozhodné datum, po jehož uplynutí již nebude možné hlasovat ani hlas měnit je:  21.7.2014 
 
 
 
V Praze dne 3.7.2014 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Jiří Klein Mgr. Marek Ouředník 
 Předseda Výboru Místopředseda Výboru 


