
INFORMACE K SOUHLASU SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI 
 

 
Vážení vlastníci, 
 
shromáždění vlastníků uskutečněné dne 26. 1. 2012 v 18.00 v Mateřské školce Štouračova 
rozhodlo o revitalizaci našeho domu, přičemž projednalo a hlasováním rozhodlo o pověření 
výboru k zajištění potřebných kroků k získání souhlasu se stavebními úpravami od všech 
vlastníků v domě (nutný 100 % souhlas) a získání plné moci od jednotlivých vlastníků pro 
zajištění stavebního a územního řízení. 
 
Podobu prohlášení a plné moci pro tento účel jsem na základě usnesení výboru SVJ nechal 
připravit v rámci inženýrské činnosti projektanta a následně jsem tento text konzultoval na 
stavebním odboru Úřadu městské části Brno-Bystrc, abych předešel případným problémům. 
 
Finální podobu textu upravenou na základě pokynů a rad pracovnice stavebního odboru 
přikládám vzorem jako přílohu k této informaci.  
 
 

 
Prohlášení a plná moc spolu s podpisovou listinou pro vlastníky v našem domě jsou uloženy 
u mne, předsedy výboru SVJ. Každý vlastník může podepsat tento dokument 
 

 
každé úterý nebo čtvrtek počínaje 14. 2. 2012  
od 19 do 20 hodin v mém bytě Štouračova 21, byt č. 10 

 

nebo v jiný den a čas po předchozí vzájemné dohodě  

na mobilním telefonu 725 268 968 nebo e-mailu predseda@stouracova.cz 

 

Vzhledem k mému pracovnímu vytížení, obchodním schůzkám a služebním cestám prosím 

preferujte e-mailový kontakt nebo vyčkejte mého zpětného zavolání, pokud Vám telefon 

nebudu moci zvednout. Děkuji za pochopení. 

 

Při nesouhlasu s revitalizací, projektem či uvedeným dokumentem prosím kontaktujte mne 

nebo ostatní členy výboru pro další jednání. 

 

V Brně dne 31. 1. 2012 

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.  

předseda výboru SVJ 

mailto:predseda@stouracova.cz


  

PROHLÁŠENÍ A PLNÁ MOC  (VZOR) 
 
 
Jako vlastník bytu a spoluvlastník společných částí v bytovém domě Štouračova 17, 19, 21 
v městské části Brno-Bystrc, tímto vyjadřuji svůj souhlas se stavebními úpravami dle 
projektové dokumentace: 
 

,,Revitalizace bytového domu Štouračova 17, 19, 21, Brno-Bystrc“ 
 
 
V rozsahu: 
 

 místo ocel. balkonů se postaví nové zavěšené ŽB lodžie se zkosenými rohy a 
s betonovým zalomeným zábradlím, 

 u stávajících lodžií bude provedeno rozšíření lodžií s rovným betonovým zábradlím, 

 individuelně bude prováděno zasklení lodžií, 

 zateplení obvodového pláště, 

 zateplení stropů v suterénu, 

 oprava okapového chodníku, 

 předláždění přístupových chodníků zadních vstupů, 

 ocelové výplně otvorů v prodejně a skladu budou odstraněny, 

 nová soustava bleskosvodu. 
 
 
Současně zplnomocňuji stavebníka: 
 

Společenství vlastníků jednotek domu Štouračova 17, 19, 21 

Brno, Štouračova 912/19, PSČ 635 00  

IČ: 29271126 

zastoupení: RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D, předseda výboru SVJ 

  Ing. Michal Kubiš, místopředseda výboru SVJ 
     

 k zastupování ve všech správních řízeních, která jsou vedena u příslušného 
stavebního úřadu ve věci změny stavby a souvisejících stavebních prací na bytovém 
domě Štouračova 17, 19, 21, Brno a to včetně podání žádostí, zastupování v řízení, 
podávání opravných prostředků, vzdání se práva na odvolání a přebírání písemností, 

 k uzavření dalších potřebných smluv pro vyřešení právního vztahu k provedení 
navržené stavby. 

 
 
Výbor SVJ je jménem SVJ oprávněn udělit plnou moc jiné osobě. 
 


