
Ulice: Lupáčova 805/10 
 

Oznámení o výměně vodoměrů SV a TUV 
 

Dne: 1. 12. 2015   od  8:00  do  12:00 hod. 
 

 
Vás navštíví naši instalatéři, aby provedli odečet a výměnu stávajících 
vodoměrů za nové ve Vašich bytech. Montáže začnou probíhat 
počínaje horním patrem. Žádáme Vás tímto o jejich zpřístupnění, a to 
po celou výše uvedenou dobu, až do odchodu techniků z Vašeho 
bytu! 

 

 

Předem se omlouváme za narušení Vašeho soukromí a děkujeme za pochopení. 
 

      S přátelským pozdravem 
 
         kontaktní osoba: René Mareš 605 775 509      

                                                                                       Služeb 5 – třetí patro  P - 10      
                                                                                                                                           tel : 272 942 192 - 4 
 

 



Ulice: Lupáčova 812/12 
 

Oznámení o výměně vodoměrů SV a TUV 
 

Dne: 1. 12. 2015   od  13:00  do  17:00 hod. 
 

 
Vás navštíví naši instalatéři, aby provedli odečet a výměnu stávajících 
vodoměrů za nové ve Vašich bytech. Montáže začnou probíhat 
počínaje horním patrem. Žádáme Vás tímto o jejich zpřístupnění, a to 
po celou výše uvedenou dobu, až do odchodu techniků z Vašeho 
bytu! 

 

 

Předem se omlouváme za narušení Vašeho soukromí a děkujeme za pochopení. 
 

      S přátelským pozdravem 
 
         kontaktní osoba: René Mareš 605 775 509      

                                                                                                Služeb 5 – třetí patro  P - 10      
                                                                                                                                                                                     tel : 272 942 192 – 4 
 
 



Ulice: Lupáčova 815/14 
 

Oznámení o výměně vodoměrů SV a TUV 
 

Dne: 2. 12. 2015   od  8:00  do  12:00 hod. 
 

 
Vás navštíví naši instalatéři, aby provedli odečet a výměnu stávajících 
vodoměrů za nové ve Vašich bytech. Montáže začnou probíhat 
počínaje horním patrem. Žádáme Vás tímto o jejich zpřístupnění, a to 
po celou výše uvedenou dobu, až do odchodu techniků z Vašeho 
bytu! 

 

 

Předem se omlouváme za narušení Vašeho soukromí a děkujeme za pochopení. 
 

      S přátelským pozdravem 
 
         kontaktní osoba: René Mareš 605 775 509      

                                                                                                         Služeb 5 – třetí patro  P - 10      
                                                                                                                                                                                     tel : 272 942 192 – 4 
 
 



Ulice: Lupáčova 849/16 
 

Oznámení o výměně vodoměrů SV a TUV 
 

Dne: 2. 12. 2015   od  13:00  do  17:00 hod. 
 

 
Vás navštíví naši instalatéři, aby provedli odečet a výměnu stávajících 
vodoměrů za nové ve Vašich bytech. Montáže začnou probíhat 
počínaje horním patrem. Žádáme Vás tímto o jejich zpřístupnění, a to 
po celou výše uvedenou dobu, až do odchodu techniků z Vašeho 
bytu! 

 

 

Předem se omlouváme za narušení Vašeho soukromí a děkujeme za pochopení. 
 

      S přátelským pozdravem 
 
         kontaktní osoba: René Mareš 605 775 509      

                                                                                                        Služeb 5 – třetí patro  P - 10      
                                                                                                                                                                                     tel : 272 942 192 – 4 
 
 



Ulice: Lupáčova 864/18 
 

Oznámení o výměně vodoměrů SV a TUV 
 

Dne: 3. 12. 2015   od  8:00  do  12:00 hod. 
 

 
Vás navštíví naši instalatéři, aby provedli odečet a výměnu stávajících 
vodoměrů za nové ve Vašich bytech. Montáže začnou probíhat 
počínaje horním patrem. Žádáme Vás tímto o jejich zpřístupnění, a to 
po celou výše uvedenou dobu, až do odchodu techniků z Vašeho 
bytu! 

 

 

Předem se omlouváme za narušení Vašeho soukromí a děkujeme za pochopení. 
 

      S přátelským pozdravem 
 
         kontaktní osoba: René Mareš 605 775 509      

                                                                                                        Služeb 5 – třetí patro  P - 10      
                                                                                                                                                                                     tel : 272 942 192 – 4 
 
 



Ulice: Lupáčova 865/20 
 

Oznámení o výměně vodoměrů SV a TUV 
 

Dne: 3. 12. 2015   od  13:00  do  17:00 hod. 
 

 
Vás navštíví naši instalatéři, aby provedli odečet a výměnu stávajících 
vodoměrů za nové ve Vašich bytech. Montáže začnou probíhat 
počínaje horním patrem. Žádáme Vás tímto o jejich zpřístupnění, a to 
po celou výše uvedenou dobu, až do odchodu techniků z Vašeho 
bytu! 

 

 

Předem se omlouváme za narušení Vašeho soukromí a děkujeme za pochopení. 
 

      S přátelským pozdravem 
 
         kontaktní osoba: René Mareš 605 775 509      

                                                                                                        Služeb 5 – třetí patro  P - 10      
                                                                                                                                                                                     tel : 272 942 192 – 4 
   
 


