
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Slovinská 597/10, Praha 10, IČ 26730570 (dále jen „SVJ“) 

Pozvánka na shromáždění SVJ   
Vážení sousedé, zveme Vás na shromáždění společenství vlastníků jednotek 

ve čtvrtek 18. října 2018 od 19:00 hodin    
v jednací místnosti LBD v přízemí našeho domu (vstup do LBD je ze společné chodby v přízemí domu  

/při čelním pohledu na výtah VLEVO od výtahu/ anebo z Kodaňské ulice „26“, kde jsou i zvonky).  

Na programu svolaného zasedání je správní (hospodářská 
i právní) a technická a provozní agenda domu a SVJ  

(vše v návaznosti na předcházející zasedání). 
S ohledem na význam projednávaných záležitostí Vás žádáme, abyste si na svolané zasedání udělali čas 
a vyznačili si jeho termín ve Vašem kalendáři či diáři ještě dnes. Nemůžete-li se dostavit osobně, udělte,  

pokud je to možné, písemnou plnou moc k Vašemu zastupování na shromáždění jiné osobě. 
(Jiné osoby než členové SVJ, ev. jejich zmocněnci, nejsou jako účastníci svolaného zasedání zvány.)  

Prosíme, věnujte trvalou pozornost Vašim platbám vlastníka jednotky v domě; máte-li snad 
nějaké neuhrazené platby, doplaťte je bez odkladu a ještě před svolaným zasedáním to 

(s dokladem o platbě) sdělte SVJ: bdslovinska10@seznam.cz i LBD: LBD10@LBD10.CZ 
(tytéž kontakty platí pro sdělení ev. návrhů a připomínek k projednávaným záležitostem). 

V Praze dne 3. října 2018.  S pozdravem za Bytové družstvo Slovinská 10 (statutární orgán SVJ): 
 

Milada Holánová v.r., členka představenstva       František Tőpfer v.r., předseda představenstva                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bytové družstvo Slovinská 10, sídlem Slovinská 10, 101 00 Praha 10, IČ 25105612 (dále jen „BD“)  

Pozvánka na členskou schůzi BD 
Vážení sousedé, zveme Vás na členskou schůzi bytového družstva 

ve čtvrtek 18. října 2018 od 19:30 hodin    
v jednací místnosti LBD v přízemí našeho domu (vstup do LBD je ze společné chodby v přízemí domu  

/při čelním pohledu na výtah VLEVO od výtahu/ anebo z Kodaňské ulice „26“, kde jsou zvonky).  

Na programu svolaného jednání je zpráva o správě domu 
a správní (hospodářská i právní)  

a technická a provozní agenda domu a BD 
(vše v návaznosti na předcházející zasedání). 

S ohledem na význam projednávaných záležitostí Vás žádáme, abyste si na svolané jednání udělali čas 
a vyznačili si jeho termín ve Vašem kalendáři či diáři ještě dnes. Nemůžete-li se dostavit osobně, udělte,  

pokud je to možné, písemnou plnou moc k Vašemu zastupování na členské schůzi jiné osobě. 
(Jiné osoby než členové BD, ev. jejich zmocněnci, nejsou jako účastníci svolaného jednání zvány.)  

Prosíme, věnujte trvalou pozornost Vašim platbám vlastníka jednotky v domě; máte-li snad 
nějaké neuhrazené platby, doplaťte je bez odkladu a ještě před svolaným jednáním to 

(s dokladem o platbě) sdělte BD: bdslovinska10@seznam.cz i LBD: LBD10@LBD10.CZ 
(tytéž kontakty platí pro sdělení ev. návrhů a připomínek k projednávaným záležitostem). 

V Praze dne 3. října 2018. S pozdravem za Bytové družstvo Slovinská 10: 
 

Milada Holánová v.r., členka představenstva       František Tőpfer v.r., předseda představenstva                                                                            


