
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 S, vložka 499

Zápis z mimořádné schůze výboru společenství konané dne 22. září 2015

Přítomni: Frieszová, Koten, Kulhánek, Karfus, Prokůpek, Růžová, Šebíková, Uhlíř, Urbanová

Program: 1. Projednání finálního návrhu na nové Stanovy Společenství vlastníků 
Pavlovská a Ruzyňská.

2. Různé

Ad 1 Výbor SVJ se sešel z důvodu projednání finálního návrhu na nové stanovy Společenství 
vlastníků Pavlovská a Ruzyňská. Finální text návrhu vypracovala dvojice: Koten, Kulhánek, 
několik členů výboru a vlastníků SVJ mělo připomínky.

Rozhodli jsme se nepřizpůsobovat naše stanovy zákonu, ale naopak využít vzorové stanovy z
Bulletinu advokátů.  Do těchto stanov jsme zapracovali  naše stanovy,  tak aby reflektovaly
potřeby  a  historické  zvyklosti  našeho  SVJ.  Zároveň  jsme  změnili  to,  co  se  ukázalo
nepoužívaným případně přímo neplatným.

Zároveň jsme se rozhodli  do stanov zapracovat i  Organizační řád (dále OŘ) společenství.
Důvodem je hlavně to,  že požadavky Nového občanského zákoníku (dále NOZ) na obsah
stanov se velmi kryjí s obsahem našeho OŘ a nedává tak smysl ponechávat samostatný OŘ.

Celkově je možné nové stanovy definovat jako více popisné a více vymezující práva a 
povinnosti vlastníků, shromáždění a výboru. Často jde o požadavky a citace NOZu.

Konečné znění návrhu stanov bude vyvěšeno v každém vchodu 2 x, event. další distribuce dle
uvážení zástupců vchodu.

Vaše připomínky prosím zasílejte na adresu svjliboc@seznam.cz nebo vhoďte do schránky 
společenství SVJ. 

Ad 2. P. Uhlíř představil samozamykací zámky, které by měli eliminovat vstup cizích osob do
domů, jelikož dochází k častému vloupání. 

Výbor o nových zámcích již delší dobu uvažuje i na základě podmětu od vlastníků, kteří 
požadovali kliku zevnitř. Cena 1 zámku s montáží bude přes 5000,-Kč, proto tato investice 
bude součástí rozpočtu na příští rok a bude předmětem výběrového řízení. Čipový systém 
zůstane. 

Zapsala: J. Růžová

Kontrola: B. Frieszová
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