
 

 

POZVÁNKA - PER ROLLAM 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2155 až 2166 v ulici Pod strání 

Datum konání:  říjen/listopad 2022 

 

1. Volba, zapisovatele, sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu. 

2. Zpráva o činnosti výboru v roce 2021 

3. Zpráva o hospodaření Společenství, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021 

4. Hlasování o převedení hospodářského zisku roku 2020 a 2021 

5. Hlasování o převedení zisku z NB 2021 

6. Rozpočet 2023  +plán akcí 

7. Předokenní rolety 2155 

8. Správcovská firma 

 

Vážení vlastníci, 

 

díky neusnášení schopnosti svolaného shromáždění dne 19.11.2022 Vám předáváme hlasovací arch pro hlasování 

per rollam. Dovolujeme se navázat na předané materiály, které jste již obdrželi společně se zasílanou pozvánkou. 

V případě potřeby, je možné si veškeré dokumenty znovu prohlídnout na našich webových stránkách 

http://sv2162.cz/, na nástěnkách v přízemí domu nebo na vyžádání u jakéhokoli člena výboru. 

 

JAK HLASOVAT 

Po prostudování podkladů je třeba do hlasovacího archu doplnit jméno, příjmení, dům a číslo bytu, aby bylo 

možné jednoznačně identifikovat hlasujícího. Vlastník, který vlastní více bytových jednotek, má v rámci 

jednoduchosti možnost odevzdat jen jeden hlasovací arch, na který uvede všechny své jednotky.  

 

POZOR, bez těchto údajů nemůže být hlasování platné!!! 

Při hlasování mimo shromáždění není možné hlasovat v zastoupení (na základě plné moci). V případě, že má 

bytová jednotka více vlastníků (například společné jmění manželů), musí být hlasovací arch podepsaný všemi 

vlastníky (oba manželé). 

Pokud jste vyplnili všechna políčka pro hlasování, je třeba ještě doplnit místo, datum a vlastnoruční podpis. Podpis 

nemusí být ověřen. Takto vyplněnou hlasovací listinu lze odevzdat: 

- odevzdat jakémukoli členu výboru – osobně (na hlasovací arch člen výboru dopíše datum a čas převzetí) 

- doporučeně poštou: Kristýna Oliberiusová / předsedkyně SVJ, Pod strání 2155/9, 100 00 Praha 10  

(rozhoduje datu podání) 

- prostřednictvím datové schránky ID: 62ppjad (arch musí obsahovat vlastnoruční podpis) 

- ti co mají udělený souhlas s elektronickou komunikací s SVJ mohou zaslat sken na mail předsedkyně 

výboru  svj-podstrani2155@seznam.cz (arch musí obsahovat vlastnoruční podpis) 

 

A TO NEJPOZDĚJÍ DO 20. LISTOPADU 2022 DO 20:00h 

 

Za výbor společenství:    

Ing. Kristýna Oliberiusová      JUDr. Richard Štainc 

Předsedkyně výboru       Místopředseda výboru 

http://sv2162.cz/
mailto:svj-podstrani2155@seznam.cz

