Stavební bytové družstvo Mladá Boleslav
Na Radouči 1221, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 713 050
IČ: 00036234, DIČ: CZ00036234

Vážení přátelé,
zasíláme Vám aktuální informace.

SVOLÁVÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Od 5. 10. 2020 vláda ČR vyhlašuje na 30 dnů nouzový stav, a zároveň
(prozatím) do 18. 10. 2020 zpřísňuje podmínky, za nichž mohou být konány
hromadné akce.
Ve vnitřních prostorách může být přítomno nejvýše 10 účastníků, ve
venkovních prostorách 20 účastníků. Toto omezení opět představuje od
5. 10. 2020 podstatnou překážku pro schůze členů BD a vlastníků jednotek.
Opatření limitující hromadné akce prozatím platí do 18. 10. 2020, ale další
vývoj nelze odhadnout.
Pokud není možné dodržet omezující podmínky pro shromáždění, je třeba
zrušit schůze naplánované na období od 5. 10. 2020.
U menších společenství je možné konat shromáždění do desíti členů a
případně řešit účast formou plných mocí.
V případě nutnosti, tam, kde to stanovy umožňují,
rozhodnout formou korespondenčního hlasování.

doporučujeme

NÁVŠTĚVY
POZOR ZMĚNA PROVOZU POKLADNY A ODDĚLENÍ NÁJMU:
ÚTERÝ
ČTVRTEK

12:30 -17:00
09:00 -11:00

Upřednostňujeme platbu nájemného a úhrad spojené s užíváním bytu bankovním
převodem. V případě, platby na pokladně upřednostňujeme platbu kartou. Platba v
hotovosti bude možná pouze výjimečně!
OSTATNÍ ODDĚLENÍ:
Osobní vyřízení záležitostí bude možné pouze po objednání v nejnutnějších případech.
Téměř všechny Vaše záležitosti lze vyřídit telefonicky či emailem.
Vstup do malé chodby v patře budovy je zakázán! Vstup do budovy a hlavní chodby
je možný pouze se zakrytým nosem a ústy. Do budovy smí vstoupit pouze omezený
počet osob, ostatní budou čekat před budovou.
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ODSOUHLASENÍ FAKTUR:
Měníme odsouhlasení faktur. Faktury smluvní (paušální) – teplo, voda, úklid, správa
domu a atd. – nebude nutné odsouhlasení faktury. Faktury za opravy a rekonstrukce
Vás žádáme odsouhlasit emailem. Již nebude vyžadován podpis a razítko.
Před budovou družstva je umístěna schránka, kam nám můžete vhodit jakékoliv
dokumenty. Ty jsou pak předány konkrétnímu zaměstnanci. Obálky označte jménem
konkrétního zaměstnance nebo oddělení.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že dojde brzy k uvolnění opatření a budeme se
moci setkávat osobně.
S pozdravem

Ing. Jaroslav Musil, v.r.
předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne 5. 10. 2020

