
Výzva" neustálým vyzyvatelům"

Prosím, aby tito "pamfletáři" přestali neustále k něčemu vyzývat a ohánět se zaručenými

odborníky v oboru, které "svět" nebo alespoň sdružení vlastníku nikdy nevidělo.

Raději budete neustále vyvěšovat výzvy a sdělovat nějaké zaručené informace ale veřejně

se k ničemu nerozhoupete. Přitom jste byli několikrát vyzváni, abyste se zúčastnili příprav,

plánování a rozhodování.

Je mi líto, ~e někteří jste bez vážného úmyslu odhlasovali, že chcete revitalizaci a nás tím

všechny připravili o finanční prostředky, které byly vynaloženy na přípravu a spoustu lidí,

kteří si rnvslell, že to všichni myslíme vážně a zodpovědně, jste tím připravili o čas, který

mohli strávit s rodinou nebo jinak smysluplněji.

Já lidem, kteří tento čas obětovali, děkuji, přesto že účel nebyl naplněn.

Někteří si raději dům, nechají, spadnou na hlavu nebo zainvestují v celkovém součtu více

peněz, protože jak známo, když se něco "opravuje za pět minut dvanáct", kdy není čas si

vybrat nebo pořádně rozvážit, to stojí mnohonásobně více.

Co je na tomto vysvětlení k nepochopení ???????

Co se tyče aktuaín I taze přIprav revuanzace. jedna se v teto cnvin pouze o sctwaíe ni
přípravene o oroíe tu. nlkol ' o scnvare 1 rozsahu samoirvcn praci (:eďy toho. co se
na onec b .oe na domě reaizovar •. Konkretnl rozsah revitalizace, co vse se bude dělat a
za kolik. se bude schvatovat teprve na dalsim shromazděru JÝI casrrn ruasovaru. az po
tyCěru realizačru firmy a az budeme z at kon retru ceno o naoidku která bude
vyso ězena ve vybérovem hzen!. S nrn b oe souviset I cexova lJ1íse čarpane o úvěru .••
scnvarem prOjektu znamena rnoznost oozacat o jedro soutume staveom po 'olem za jeden
spravn i popla ek. na jenoz zaktaoé lze realizovat soubor práci a to Jak celkove" tak I
částečně uzn. ze ejsrne povmni pro l'ést staveoru úpravy v celen rozsa u f)'da e o
sraveonrno povcenu. etc stsvebm povolem bude ml platnost 2 Toky 15 mcznosn dalsl o
proolouzenu.

z části dopisu ke korespondenčnímu hlasování

Milí vlastníci,
Přestaňme si takto dopisovat.
Odhlasovali jsme si společně, že naše domy, náš majetek, je potřeba revitalizovat,
zhodnotit.
Pojďme se na příští schůzi o tom v klidu pobavit, místo toho abychom stále hledali, proč to
nejde. Již jsme do toho projektu investovali spoustu času, práce, peněz a revitalizace je
nutná a správná.
Je to investice do našeho majetku a je to jeho zhodnocení. Čím déle budeme otálet, tím víc
se prodraží.

Vladimíra Šlechtová
Přecechtělova 2238/1


