
!!! Neodstraňovat, určeno všem uživatelům bytů !!!! 

NEPŘEHLÉDNĚTE 
 

 

 

Vážení uživatelé domu: Cafourkova 520    
  

dne: 8. 1. 2018        

 
bude v souladu s uzavřenou smlouvou a příslušných zákonů prováděna v bytech  

 
výměna vodoměrů SV, TV  

a rozdělovače topných nákladů  

(ukončení platnosti cejchu) 

 
dle následujícího harmonogramu: 

 

Byty 52-26 08:00 - 11:30 

Byty 25-1 (vč. neb. prostorů)  12:00 - 17:00  

 
 

V souladu s OZ č. 89/2012 Sb., §1183 odst. 1. upozorňujeme, že vlastník, 

nájemce je povinen po předchozí výzvě umožnit pověřené osobě přístup do bytu 

k technickým zařízením.  

 

Pro zdárné zajištění akce ve stanoveném termínu Vás chceme požádat o 

pochopení a vytvoření pracovních podmínek pracovníkům provádějících 

výměnu. 

 

Výměna bude v objektu probíhat od bytů z nejvyšších pater směrem dolů. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci 

 
 

         

THERM s.r.o.        

Krocínovská 3/801        

160 00 Praha 6 

pověřený zástupce zhotovitele: 

Tomáš Konečný 777 625 198 



!!! Neodstraňovat, určeno všem uživatelům bytů !!!! 

NEPŘEHLÉDNĚTE 
 

 

 

Vážení uživatelé domu: Cafourkova 521    
  

dne: 9. 1. 2018        

 
bude v souladu s uzavřenou smlouvou a příslušných zákonů prováděna v bytech  

 
výměna vodoměrů SV, TV  

a rozdělovače topných nákladů  

(ukončení platnosti cejchu) 

 
dle následujícího harmonogramu: 

 

Byty 52-26 08:00 - 11:30 

Byty 25-1 (vč. neb. prostorů) 12:00 - 17:00  

 
 

V souladu s OZ č. 89/2012 Sb., §1183 odst. 1. upozorňujeme, že vlastník, 

nájemce je povinen po předchozí výzvě umožnit pověřené osobě přístup do bytu 

k technickým zařízením.  

 

Pro zdárné zajištění akce ve stanoveném termínu Vás chceme požádat o 

pochopení a vytvoření pracovních podmínek pracovníkům provádějících 

výměnu. 

 

Výměna bude v objektu probíhat od bytů z nejvyšších pater směrem dolů. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci 

 
 

         

THERM s.r.o.        

Krocínovská 3/801        

160 00 Praha 6 

pověřený zástupce zhotovitele: 

Tomáš Konečný 777 625 198 



!!! Neodstraňovat, určeno všem uživatelům bytů !!!! 

NEPŘEHLÉDNĚTE 
 

 

 

Vážení uživatelé domu: Cafourkova 522    
  

dne: 10. 1. 2018        

 
bude v souladu s uzavřenou smlouvou a příslušných zákonů prováděna v bytech  

 
výměna vodoměrů SV, TV  

a rozdělovače topných nákladů 

 (ukončení platnosti cejchu) 

 
dle následujícího harmonogramu: 

 

Byty 52-26 08:00 - 11:30 

Byty 25-1 (vč. neb. prostorů) 12:00 - 17:00  

 
 

V souladu s OZ č. 89/2012 Sb., §1183 odst. 1. upozorňujeme, že vlastník, 

nájemce je povinen po předchozí výzvě umožnit pověřené osobě přístup do bytu 

k technickým zařízením.  

 

Pro zdárné zajištění akce ve stanoveném termínu Vás chceme požádat o 

pochopení a vytvoření pracovních podmínek pracovníkům provádějících 

výměnu. 

 

Výměna bude v objektu probíhat od bytů z nejvyšších pater směrem dolů. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci 

 
 

         

THERM s.r.o.        

Krocínovská 3/801        

160 00 Praha 6 

pověřený zástupce zhotovitele: 

Tomáš Konečný 777 625 198 



!!! Neodstraňovat, určeno všem uživatelům bytů !!!! 

NEPŘEHLÉDNĚTE 
 

 

 

Vážení uživatelé domu: Cafourkova 523    
  

dne: 10. 1. 2018       
 

Od: 14:00-17:00 

 
bude v souladu s uzavřenou smlouvou a příslušných zákonů prováděna v bytech  

 
výměna vodoměrů SV, TV  

a rozdělovače topných nákladů 

 (ukončení platnosti cejchu) 
 

 
 

V souladu s OZ č. 89/2012 Sb., §1183 odst. 1. upozorňujeme, že vlastník, 

nájemce je povinen po předchozí výzvě umožnit pověřené osobě přístup do bytu 

k technickým zařízením.  

 

Pro zdárné zajištění akce ve stanoveném termínu Vás chceme požádat o 

pochopení a vytvoření pracovních podmínek pracovníkům provádějících 

výměnu. 

 

Výměna bude v objektu probíhat od bytů z nejvyšších pater směrem dolů. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci 

 
 

         

THERM s.r.o.        

Krocínovská 3/801        

160 00 Praha 6 

pověřený zástupce zhotovitele: 

Tomáš Konečný 777 625 198 

 



!!! Neodstraňovat, určeno všem uživatelům bytů !!!! 

NEPŘEHLÉDNĚTE 
 

 

 

Vážení uživatelé domu: Cafourkova 524    
  

dne: 11. 1. 2018        

 
bude v souladu s uzavřenou smlouvou a příslušných zákonů prováděna v bytech  

 
výměna vodoměrů SV, TV  

a rozdělovače topných nákladů  

(ukončení platnosti cejchu) 

 
dle následujícího harmonogramu: 

 

Byty 51-26 08:00 - 11:30 

Byty 25-1 (vč. neb. prostorů) 12:00 - 17:00  

 
 

V souladu s OZ č. 89/2012 Sb., §1183 odst. 1. upozorňujeme, že vlastník, 

nájemce je povinen po předchozí výzvě umožnit pověřené osobě přístup do bytu 

k technickým zařízením.  

 

Pro zdárné zajištění akce ve stanoveném termínu Vás chceme požádat o 

pochopení a vytvoření pracovních podmínek pracovníkům provádějících 

výměnu. 

 

Výměna bude v objektu probíhat od bytů z nejvyšších pater směrem dolů. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci 

 
 

         

THERM s.r.o.        

Krocínovská 3/801        

160 00 Praha 6 

pověřený zástupce zhotovitele: 

Tomáš Konečný 777 625 198 



!!! Neodstraňovat, určeno všem uživatelům bytů !!!! 

NEPŘEHLÉDNĚTE 
 

 

 

Vážení uživatelé domu: Cafourkova 525    
  

dne: 12. 1. 2018        

 
bude v souladu s uzavřenou smlouvou a příslušných zákonů prováděna v bytech  

 
výměna vodoměrů SV, TV  

a rozdělovače topných nákladů 

 (ukončení platnosti cejchu) 

 
dle následujícího harmonogramu: 

 

Byty 52-26 08:00 - 11:30 

Byty 25-1 (vč. neb. prostorů) 12:00 - 17:00  

 
 

V souladu s OZ č. 89/2012 Sb., §1183 odst. 1. upozorňujeme, že vlastník, 

nájemce je povinen po předchozí výzvě umožnit pověřené osobě přístup do bytu 

k technickým zařízením.  

 

Pro zdárné zajištění akce ve stanoveném termínu Vás chceme požádat o 

pochopení a vytvoření pracovních podmínek pracovníkům provádějících 

výměnu. 

 

Výměna bude v objektu probíhat od bytů z nejvyšších pater směrem dolů. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci 

 
 

         

THERM s.r.o.        

Krocínovská 3/801        

160 00 Praha 6 

pověřený zástupce zhotovitele: 

Tomáš Konečný 777 625 198 



!!! Neodstraňovat, určeno všem uživatelům bytů !!!! 

NEPŘEHLÉDNĚTE 
 

 

 

Vážení uživatelé domu: Cafourkova 526    
  

dne: 15. 1. 2018        

 
bude v souladu s uzavřenou smlouvou a příslušných zákonů prováděna v bytech  

 
výměna vodoměrů SV, TV  

a rozdělovače topných nákladů 

 (ukončení platnosti cejchu) 

 
dle následujícího harmonogramu: 

 

Byty 52-26 08:00 - 11:30 

Byty 25-1 (vč. neb. prostorů) 12:00 - 17:00  

 
 

V souladu s OZ č. 89/2012 Sb., §1183 odst. 1. upozorňujeme, že vlastník, 

nájemce je povinen po předchozí výzvě umožnit pověřené osobě přístup do bytu 

k technickým zařízením.  

 

Pro zdárné zajištění akce ve stanoveném termínu Vás chceme požádat o 

pochopení a vytvoření pracovních podmínek pracovníkům provádějících 

výměnu. 

 

Výměna bude v objektu probíhat od bytů z nejvyšších pater směrem dolů. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci 

 
 

         

THERM s.r.o.        

Krocínovská 3/801        

160 00 Praha 6 

pověřený zástupce zhotovitele: 

Tomáš Konečný 777 625 198 


