
Václav Červenka - PLYN - SERVIS V+V.Červenka

provozovna: ul.Průběžná 26, Praha 10      tel./fax. : 274781211, 274813106
http:// www.plynservis.cz        e-mail:montaz@plynservis.cz mobil: 603 804 004

O Z N Á M E N Í č.1

Oznamujeme Vám, že z důvodu výměny stoupacího plynovod bude:
odododod pondělípondělípondělípondělí 25252525....6666.20.20.20.2011112 do2 do2 do2 do pátkupátkupátkupátku 29292929....6666.2012.2012.2012.2012
probíhat práce na výměně stoupacího rozvodu ve Vašem
činž. domě , nutná přítomnost níže jmenovaných odběratelů
plynu v bytech dle harmonogramu vždymezi 8°°hod až
15°° hod.
Harmonogram:Harmonogram:Harmonogram:Harmonogram:

TřetíTřetíTřetíTřetí,,,, čtvrtéčtvrtéčtvrtéčtvrté aaaa pátépátépátépáté patro dnepatro dnepatro dnepatro dne 2222.7.7.7.7.2012.2012.2012.2012

Přízemí,Přízemí,Přízemí,Přízemí, prvníprvníprvníprvní aaaa druhédruhédruhédruhé patropatropatropatro dnednednedne 3333.7.2012.7.2012.7.2012.7.2012

Časové termíny je možno konzultovat  přímo s pracovníky, kteří provádějí práce

Žádáme tedy nájemníky bytů o umožnění přístupu (do bytů), našim
pracovníkům provádějící práce.

Pokud by nebyl umožněn přístup do Vašich bytů v uvedených termínech
dojde k nabourání harmonogramu a komplikacím pro ostatní nájemníky
anebude obnovena dodávka plynu, může dojít tedy k prodloužení doby
potřebné k ukončení prací.

O průběhu prací a potřebných změnách budou včas nájemníci informováni.
Výše uvedené práce probíhají se souhlasem majitele objektu.

Dne: 15.06.2012 prováděcí firma : Václav Červenka  PLYN-SERVIS
Průběžná 26
Praha 10
Tel: 274 78 12 11,603 233 111
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O Z N Á M E N Í č.1

Oznamujeme Vám, že z důvodu výměny stoupacího plynovod bude:
odododod pondělípondělípondělípondělí 9999....7777.20.20.20.2011112 do2 do2 do2 do ppppondělíondělíondělíondělí 16161616....7777.2012.2012.2012.2012
probíhat práce na výměně stoupacího rozvodu ve Vašem
činž. domě , nutná přítomnost níže jmenovaných odběratelů
plynu v bytech dle harmonogramu vždymezi 8°°hod až
15°° hod.
Harmonogram:Harmonogram:Harmonogram:Harmonogram:

Čtvrté, pČtvrté, pČtvrté, pČtvrté, pátéátéátéáté a šestéa šestéa šestéa šesté patro dnepatro dnepatro dnepatro dne 17171717.7.7.7.7.2012.2012.2012.2012

Druhé a třetíDruhé a třetíDruhé a třetíDruhé a třetí patropatropatropatro dnednednedne 18181818.7.2012.7.2012.7.2012.7.2012

Přízemí a první patro dne 19.7.2012Přízemí a první patro dne 19.7.2012Přízemí a první patro dne 19.7.2012Přízemí a první patro dne 19.7.2012

Časové termíny je možno konzultovat  přímo s pracovníky, kteří provádějí práce

Žádáme tedy nájemníky bytů o umožnění přístupu (do bytů), našim
pracovníkům provádějící práce.

Pokud by nebyl umožněn přístup do Vašich bytů v uvedených termínech
dojde k nabourání harmonogramu a komplikacím pro ostatní nájemníky
anebude obnovena dodávka plynu, může dojít tedy k prodloužení doby
potřebné k ukončení prací.

O průběhu prací a potřebných změnách budou včas nájemníci informováni.
Výše uvedené práce probíhají se souhlasem majitele objektu.

Dne: 15.06.2012 prováděcí firma : Václav Červenka  PLYN-SERVIS
Průběžná 26
Praha 10
Tel: 274 78 12 11,603 233 111


