Číslo jednací: 140/16/SEPR
Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Tímto zprávou Vás žádám o písemné sdělení ve Věci, zdali byl poskytnut z programu " Panel ",
úvěr pro " Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě Nedvědova
360/7,361/9,362/11 v Olomouci " IČO : 26799341.
Je nutno sdělit, že výbor SVJ -Nedvědova 7,9,11 v Olomouci s Mojí osobou nekomunikuje, a to
pouze na Shromáždění, přesto že v platných stanovách je, že každý člen jmenovaného společenství
SVJ - Nedvědova 7,911 v Olomouci, má na dané hospodaření s finančními prostředky nárok.
Do dnešní doby jsem pouze obdržel pamflety (bez podpisů, kdo dané hospodaření vypracoval a
nese plnou právní odpovědnost, dle platných stanov SVJ-Nedvědova 7,9,11 v Olomouci). Do
dnešní doby není žádný zápis ve Veřejném rejstříku, a co je nejhorší, že předsedkyně výboru SVJ Nedvědova 7,9,11 v Olomouci, pí. MUDr. Pavla Dostálová má Svou bytovou jednotku Nedvědova
362/11 v Olomouci, několik exekucí již od roku 2012.
Je nutno též podotknout že jsem neustále ŠIKANOVÁN rodinnými příslušníky pí. K. Stavinohové,
která ve jmenovaném společenství jedná v roli bílého koně, a to tím že nechává proplácet z fondu
oprav sdružení vchodu domu Nedvědova 361/9 v Olomouci investice vchodů domů Nedvědova
360/7 a 362/11 v Olomouci.
Odůvodnění proč žádám o odpověď v písemné podobě a to z důvodu napadání elektronické
komunikace.
Ex předseda výboru Společenství Nedvědova 7,9,11 v Olomouci Miroslav Šulc
narozen : 1. 1. 1948
bytem : Nedvědova 361/9 v Olomouci 779
00 Olomouc
V Olomouci dne 28. 1. 2016

Evidenční číslo: 2708/16-SFRB
Číslo jednací: 140/16/SEPR
Číslo jednací spisu: 411/15/SEPR

Vážený pan
Miroslav Šulc
Nedvědova 361/9
779 00 Olomouc

Vyřizuje:
E-mail:
V Praze dne 2. února 2016

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane Šulci,
na Vaši žádost ze dne 28. 1. 2016 Vám Státní fond rozvoje bydlení sděluje, že Fond neposkytl
z programu „Panel“ úvěr pro Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě Nedvědova 360/7,
361/9, 362/11 v Olomouci.

S pozdravem
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