
P O Z V Á N K A 
 
 

na první sch ůzi shromážd ění vlastník ů jednotek v obytném dom ě Radimovická  čp. 
1773-1778, k.ú. Chodov ve smyslu zákona  č. 72/1994 Sb., kterým se upravují n ěkteré 
spoluvlastnické vztahy k budovám a n ěkteré vlastnické vztahy k byt ům a nebytovým 

prostor ům a dopl ňují  
některé zákony (zákon o vlastnictví byt ů), 
která se bude konat dne 8. prosince 2015 

v 17,30 hod. v jídeln ě ZŠ Ke Kate řinkám 1400, Praha 4 (vchod z ulice Terrerova) 
 
 
 
 

Stavební bytové družstvo Vyšehrad tímto plní povinnost vyplývající ze shora citovaného 
zákona a jako původní vlastník obytného domu čp. 1773-1778, k.ú. Chodov, svolává toto 
shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat za účasti notáře s následujícím 
programem :  
 
 

1. Zahájení 
2. Volba p ředsedajícího shromážd ění 
3. Schválení : a) názvu spole čenství 

                   b) sídla spole čenství 
                   c) stanov spole čenství  
                   d) volby členů výboru  

       4.   Závěr 
 
 
V příloze Vám družstvo zasílá návrh stanov, který byl vypracován zástupci Vaší samosprávy 
Ing. Jiřím Eisteltem, Vratislavem Kozlerem a Ivanou Navrátilovou za součinnosti družstva a 
případné náměty a připomínky k jejich úpravě zašlete v písemné podobě družstvu nejpozději 
do 18.11. 2015. Zdůrazňuje se, že je nezbytná účast všech vlastníků jednotek, a pro případ 
zaneprázdnění vlastníka jednotky v daném termínu, připojuje se i vzor plné moci pro 
zmocněnce, kterým může být pouze jiný vlastník bytové jednotky v tomto domě, kterou 
zmocnitel podepíše s úředně  ověřeným podpisem. Pokud jednotka je ve spoluvlastnictví, 
shromáždění se musí zúčastnit všichni její spoluvlastníci a nebo mohou zmocnit společného 
zástupce, který bude vykonávat jejich práva a toto platí i v případě manželů, kteří mají 
jednotku ve společném jmění; tato plná moc musí být zmocnitelem podepsána úředně 
ověřeným podpisem. 
 
 

 
 
V Praze dne 3.11.2015 
 
        Helena Görnerová    
                                              předseda SBD Vyšehrad 
 
 
 
 
Přílohy : 
plná moc 
návrh stanov 



 
 
 

P l n á  m o c 
 

 
 
Já, níže podepsaný/my níže podepsaní uděluji/udělujeme tímto plnou moc  zmocněnci 
…………………..…, nar. ……………... bytem ………………….., aby za mě/nás se účastnil 
první schůze shromáždění vlastníků jednotek v obytném domě Radimovická čp. 1773-1778, 
k.ú. Chodov ve smyslu zákona  č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 
některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), která se koná dne 8. prosince 2015, v 17,30 hod.  
v ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 4, které svolalo SBD Vyšehrad za účasti notáře s tímto 
programem :  
 
 

1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího shromáždění 
3. Schválení : a) názvu společenství 

                   b) sídla společenství 
                   c) stanov společenství  
           d) volby členů výboru  

       4.   Závěr 
 
 Zmocněnec je oprávněn podávat návrhy, připomínky k jednotlivým bodům programu a 
v rozsahu mého/našeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu hlasovat. 
 
 
V Praze dne ………….. 2015 
 
 
 

 
       Zmocnitel/é : 

 
 
 
 
 
Zmocn ění přijímám :   
 
 
 
 
 

 

 

 


