
Společenství vlastníků jednotek Dvorského 6  

Dvorského 28/6, 639 00 Brno 

IČ: 292 84 856 

         V Brně dne 20. 5. 2021 

 

Hlasování per rollam 
Vážení členové společenství vlastníků. 

 V souladu se stanovami společenství vlastníků jednotek Dvorského 28/6, Brno čl. 12 
Rozhodování mimo zasedání (nebo na základě ustanovení zákona č. 191/2020 Sb.), 
navrhujeme rozhodnout o bodech uvedených v Návrhu rozhodnutí (resp. hlasovací formulář), 
který je přílohou tohoto dopisu, prostřednictvím hlasování per rollam, tedy korespondenčně. 

 Návrh rozhodnutí obsahuje následující body: 

1. Schválení roční účetní závěrky 
2. Schválení kandidáta na členství ve výboru SVJ  

Na hlasovacím formuláři doplňte, prosím, jména a příjmení vlastníků jednotky a označení 
jednotky. Dále vybranou možnost SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM zakroužkujte, druhou 
možnost přeškrtněte (při variantním řešení zakřížkujte preferované). 

Jedná-li se o jednotku ve společném jmění manželů, je nutný podpis jednoho z manželů 
s doložením zmocnění. Pokud je jednotka v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků, je 
nutný podpis vlastníka, který byl ostatními vlastníky k podpisu zmocněn. Formuláře zmocnění 
a plné moci jsou přílohou dopisu. 

Vyplněný a podepsaný formulář zašlete, prosím jedním z uvedených způsobů:  
- podepsaný a oskenovaný na e-mailovou adresu společenství* (doporučujeme odesilatelům nastavit si 
do e-mailu potvrzení o doručení a otevření e-mailu ze strany adresáta, tj. statutárního orgánu SVJ) 
- vhoďte do poštovní schránky společenství v domě 
- pošlete doporučeně na adresu společenství 

nejpozději do 4. 6. 2021. Po vyhodnocení hlasování budete, bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15. 6. 2021, prostřednictvím vývěsní nástěnky v domě a zasláním na  e-
mailové adresy uvedené v seznamu členů SVJ, informováni o přijetí, či nepřijetí 
navrhovaných usnesení. 

Připomínáme, že pro přijetí navržených usnesení je nutný souhlas alespoň nadpoloviční 
většiny všech spoluvlastnických podílů. Všechny formuláře, které nebudou v termínu 
vráceny, nebo budou doručeny po termínu, či budou obsahovat jiný nedostatek, se hodnotí 
jako NESOUHLAS s navrženým rozhodnutím. 

 

V Brně dne 20. 5. 2021  

Výbor společenství vlastníků jednotek Dvorského 6 

 



 Přílohy: 

1. Návrh rozhodnutí – hlasovací formulář 

2. Zmocnění vlastníka 

3. Plná moc 

4. Podklady pro hlasování – Roční účetní závěrka  



Společenství vlastníků jednotek Dvorského 6 
Dvorského 28/6, 639 00 Brno 
IČ: 292 84 856 
 
 

NÁVRHY ROZHODNUTÍ PRO HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 
 
Lhůta pro doručení vyjádření zpět výboru SVJ končí dnem 4. 6. 2021 
 
 

1. Členové společenství schvalují roční účetní závěrku (je přílohou) 
 
s návrhem SOUHLASÍM  s návrhem NESOUHLASÍM 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Členové společenství schvalují předložené jméno kandidáta do výboru SVJ  

 
• Vendula Martínková 

  
s návrhem SOUHLASÍM  s návrhem NESOUHLASÍM 
 
Odůvodnění – pětileté funkční období skončilo, proto nyní žádáme o 
znovuzvolení 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
Označení bytové jednotky: ………………………………………………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení vlastníka: …………………………………………………………………………….…. 
 
Vlastnoruční podpis: ……………………………………………………………………………………..…… 
 
Jméno a příjmení vlastníka: ………………………………………………………………………………… 
 
Vlastnoruční podpis: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum vyjádření: ………………………..…………………………………………………………………….. 
 
 
V případě SJM jsou nutné podpisy obou manželů, nebo předložení zmocnění jednoho z manželů. 
V případě více spoluvlastníků je nutný podpis všech spoluvlastníků, případně zmocnění. 


