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Vážení vlastníci, blíží se nutnost svolat shromáždění Společenství, na kterém musíme
odsouhlasit  účetní uzávěrku za rok 2020 a hlasovat o členech výboru na další funkční
období.

Bude vám doručen písemný návrh usnesení, ke kterému se musíte jednoduše vyjádřit.

Dovolujeme si vás tímto zdvořile požádat o vaši aktivní účast na tomto úkonu, neboť jeho
programem  jsou  pro  naše  společenství  zásadní  body. Lhůtu  pro  vyjádření  se  k návrhu
(vykonání hlasování) tímto stanovíme do 19.11.2021. 

Děkujeme Vám všem za Vaši účast

Vzhledem k podmínkám, které musíme dodržet (viz citace níže), a které nejsme schopni
dodržet,  se výbor SVJ rozhodl, aby členové Společenství rozhodli o záležitostech formou 
hlasování mimo shromáždění – korespondenčním hlasováním-tzv. Per Rollam 
dle čl. 11 stanov Společenství.

 Podmínky pro konání shromáždění od 1.9.2021:

1) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, 
nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor (např. FFP2, KN95 ), která splňuje filtrační 
účinnost alespoň 94% pro zabránění šíření kapének (tato povinnost platí vždy pro schůze 
konané uvnitř, v případě schůzí venku pouze pokud účastníci nedodržují rozestupy 1,5 m);

Pro konání schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 20 osob platí kromě výše 
uvedeného také následující podmínky:

2) účastníci musí být usazeni tak, by bylo mezi nimi vždy volné alespoň jedno 
sedadlo (opatření hovoří o tom, že zúčastněné osoby mají být tímto způsobem „usazeny“), 
nejde-li o členy jedné domácnosti

3) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních 
prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že:

 absolvoval nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,
 absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT), který provedl 

zdravotnický pracovník s negativním výsledkem,
 absolvoval očkování, takovým způsobem, že uplynulo alespoň 14 dní od 

dokončeného očkovacího schématu,
 prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od 

prvního pozitivního PCR nebo RAT testu neuplynulo více než 180 dní,
 podstoupením testování na místě pomocí rychlého antigenního testu (RAT) určeného 

pro sebetestování (k použití laickou osobou) s negativním výsledkem,
 prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za zdravotnického dozoru

Svolavatel má povinnost splnění shora uvedených podmínek kontrolovat. Pokud nebude 
splnění podmínek prokázáno, nesmí být osobě do vnitřních prostor umožněn vstup.

Výbor Společenství
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