
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ PAVLOVSKÁ A RUZYŇSKÁ
Se sídlem Ruzyňská 583, 162 00, Praha 6, IČO: 26441101, DIČ: CZ – 26441101
Společenství vlastníků jednotek domů je zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 499

Zápis z mimořádné schůze výboru společenství konané dne 21. května 2013

Přítomni: B. Frieszová, L. Hamanová, P. Kulhánek, K. Prokůpek, A. Šebíková, J. Uhlíř, M. Urbanová, 
Za DR: I. Hortová, S. Chalupa, 
Host: J. Růžová
/Viz prezenční listina/

Program: 1. Vyjádření k návrhu na trestní oznámení
2. Různé

Ad  1. Výbor  posoudil  okolnosti  a  obsahovou  stránku  návrhu  trestního  oznámení,  jehož 
zpracovatelem je předsedkyně DR paní I. Hortová. Podrobněji byly diskutovány některé body 
tohoto dokumentu.  

Kromě  obsahové  stránky  návrhu  byly  též  posouzeny  procedurální  otázky  tohoto  záměru 
včetně konkretizace subjektu, který by vystupoval jako oznamovatel.

Výbor se usnesl na následujícím:

- na  základě  předloženého  výbor  odhlasoval  (0  pro,  5  proti,  2  se  zdrželi)  v tomto 
okamžiku nebude vystupovat jako oznamovatel 

- pro  komplexnější  posouzení  skutkové  podstaty  jednotlivých  bodů návrhu trestního 
oznámení  je  žádoucí  znát  vyjádření  dotčených  osob  a  těch,  kteří  poskytli  ke 
zpracování návrhu odbornou konzultaci

- za tímto účelem se výbor a DR s nimi sejdou na další mimořádné schůzi, a to dne 
18.6. 2013 v 19.00 hod. v místnosti výboru.

-  výbor současně požádal předsedkyni DR I. Hortovou, aby v termínu do 26.5. 2013 
zaslala doporučeně pozvání na tuto schůzi příslušným adresátům.

Na základě přístupu dotčených osob ke spolupráci s výborem a DR v této záležitosti a jejich 
dodatečného  vyjádření  pak  výbor  učiní  rozhodnutí,  zda  záměr  odeslat  trestní  oznámení 
podpoří a kdo by v takovém případě byl oznamovatelem. Nepředpokládá se, že by tato otázka 
byla předložena k hlasování na úrovni shromáždění SVJ. 

Ad2.  Dozorčí  rada upozornila na rozpor při  přidělování  parkovacích stání.  Výbor vzal na 
vědomí a připraví nová pravidla a podmínky pro přidělování parkovacích stání ke schválení 
pro Shromáždění vlastníků.  

Zapsal: Petr Kulhánek

Schválila: Blanka Frieszová


