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PO7!VANKA
v souladu se Stanovami SVJ

svolává t/Íbor svJ schťrzi

sHRoMÁŽDĚrr Í vLAsTillKŮ leoNoTEK
$poleěeLgfuí Zd. štěpánka {787

na adrese zd. Štepanka 1787tí, ostÍáVá.Poruba

n.a stÍedu 26. listopa{u 2oJ4

do budovy restaurace ARROWS
na ulici PrúběŽná č.2 v ostravě.Porubě

Prezentace í6145 - 1615o hodin' zaháiení v í7;oo hodin

Prpgranem schŮze shromáždění:

1. Zahájení schŮze, jmenování zapisovate|e.
2, Stanoyy Spo|ečenství zd. štěpanka L7B7
3. Diskuse, závěr.

V ostravě-Porubě dne 1. |istopadu 20L4 D*J ilt-,
Daniel Hlavsa,

pÍedseda ufboru spo|ečenství

z d&vodu, Že Stanorry společenství na schŮzi shromáždění
dne 25. záÍi 2oL4 nebyly schválené, vÍbor svolává opakovaně
schúzi shrcmáždění vlastníkú k prcjednání a schvá|ení stanov.
Návrh Stanov osobně všichni v|astnící spolďenství obdĚe|i
spo|u s,,D&vodovou zprávou - Návrh změn stanov v soulad
se zákonem č. 83l2oL2 Sb., občanskÍ zákoník.', nebo
doporučenfm dopisem.
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Vážení v|astnící Spo|ečenství zd. Štěpánka L787,

Žaaam Vás, abyste si na wolanou schŮzi shromáždění v|astníkŮ vza|i
oMrženou ,,DŮvodovou zprávou Návrh změn stanov v sou|ad
se zákonem Č.8312012 Sb., občansky zákaník...

Dá|e Vás upozorĎuji, že od 1. 1. z0L4 naby| ričinnosti novy zákon
č' 3a4pa13 Sb., o veiejnych rejstiících ffzichÍch a právnick'fch osob,
Kery se vztahuje i na SVJ.
Pro stanorry je vvžadována forma veŤejné listiny (notáfukého
zápisu) Tato skutečnost pro sVJ znamená, že schvá|ené stanovy
v sou|adu se zákonem č' B3Í20I4 Sb', občanslcf zákoník musí bÝt Ve
formě notáÍského zápisu v|ožené do sbÍrky |istin rejstĚíku spo|ečenství
v|astníkŮ jednotek, proto budou Stanovy projednány za ťrčasti notáÍe.
NotáÍ musí bÝt na shromáždění pĚítomen.

Vzhledem k tomu, Že současné stanorry obsahují ustanovení,
které vyžaduje ke změně stanov souhlas 3/+ většinu pÍítomnfch
h|asú, bude se tímto hlasovacím |rvorem Íídit změna stanov.

Proto Vás Žádám, pokud se nemúžete z častnit wo|ané schr3ze
shromáždění v|astníkŮ, BověÍte. Účasti na schŮzi formou Plné moci
svého zástupce!!!!

V ostravě dne 1. |istopadu 2gL4

D*J l[,-,
Daniel Hlavsa,
pÍedseda ufboru SVJ
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