
Vážení vlastníci, 

před několika týdny ve schránkách většiny obyvatel přistála další emotivní výzva - Námět k zamyšlení. Podobná 

„zpestření“ provázející jakoukoliv iniciativu výboru společenství již neodmyslitelně patří ke koloritu našeho bytového 

domu. Jelikož charakter dopisů v poslední době prorůstá osobními invektivami a jejich obsah balancuje na hraně 

demagogie a otevřené lži, rozhodli jsme se uvést věci na pravou míru - netradičně - ještě před oficiálním 

shromážděním. Požádali jsme proto zkušeného odborníka o vyjádření k „obavám“ autorů zmíněného dopisu (viz 

příloha „Reakce...“). 

Lze pouze vyjádřit zklamání nad chováním některých jedinců, kteří se namísto otevřené diskuze uchylují nejenom k 

šíření, nýbrž přímo k vytváření nejrůznějších poplašných zpráv. 

Máme za to, že všichni vlastníci měli (a obecně mají) dostatek času, prostoru i příležitostí se k daným tématům 

vyjádřit, přispět svými podněty nebo připomínkami. (Nejen) touto cestou děkujeme všem zodpovědným obyvatelům, 

kteří tak učinili.  

Dovolujeme si upozornit na několik skutečností: 

 Na posledním shromáždění byli všichni přítomní vybídnuti členy výboru, aby se podle svých možností, 

schopností či z pouhého zájmu, zapojili do projektu revitalizace.  

 

 Informace o činnosti SVJ jsou dostupné na stránkách SVJ a pravidelně zveřejňovány na nástěnkách 

v jednotlivých vchodech. 
 

 Pokud má kterýkoliv vlastník zájem o podrobnější informace nebo dotaz nad rámec zveřejněných informací, 

případně mu není něco jasné, má možnost požádat výbor SVJ o jejich zodpovězení jednak písemně (schránka 

SVJ, elektronicky), nebo osobně na pravidelných schůzích každé první pondělí v měsíci.  
 

 Nad rámec pravidelných schůzí výboru a pracovní skupiny bylo zajištěno několik dalších termínů za účelem 

poskytnutí podrobnějších informací o průběhu dílčích prací, zejména o konkrétních řešeních (barevné varianty, 

stínící technika, použité materiály, ochranné a bezpečnostní prvky atp.). Zájem o podrobnější informace 

projevilo cca 35 % vlastníků. 
 

 Každý dotaz byl zodpovězený, i když ne vždy se odpověď shoduje s představami tazatele.  
 

 Veškeré obdržené podněty byly důkladně posouzeny a podle možností zapracovány do projektu. Zamítnutí 

těch řešení, jež nakonec do projektu zahrnuta nebyla, mají relevantní odůvodnění. 

Apelujeme na zdravý rozum všech obyvatel, aby přemýšleli nad tím, co čtou a informace si ověřovali u skutečných 

odborníků.  

Na shromáždění bude dostatek prostoru pro shrnutí veškerých faktů i detailů pro ty, kteří se v průběhu příprav 

z objektivních důvodů nemohli zapojit či informovat, a není jim lhostejné, kde a jak bydlí, žijí. Je zřejmé a přirozené, že 

se obzvláště v takovém počtu nelze shodnout na všech detailech, důležité je však najít společný směr. Jisté je pouze 

to, že nic není dosud rozhodnuto, a záleží jen na Vašem rozhodnutí, jaká bude budoucnost „naší střechy nad 

hlavou“.  

Vyzýváme tedy iniciátory „letáčkové osvěty“, aby se zúčastnili prosincového shromáždění a přizvali ke konfrontaci 

odborných názorů také zmiňované profesionály, na které se ve své korespondenci odvolávají. 

Těšíme se na otevřený, konstruktivní dialog, který je v konečném důsledku jedním z předpokladů klidného a 

příjemného spolužití v rámci našeho společenství. 
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