
        

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY A UŽIVATELE  
BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH JEDNOTEK V OBJEKTU  

EJPSKÉHO 1512, 1513, 1514, PRAHA 11  
 

Vážení vlastníci a uživatelé bytových a nebytových jednotek,  

z d vodu periodického ov ování bytových vodom , v souladu se zákonem 
.505/1990 Sb. o metrologii a vyhláškou . 285/2011 Sb. a dále z d vodu konce 

životnosti rozd lova  topných náklad  ( RTN ) na otopných t lesech, provede 
spole nost PROFITHERM CZ s.r.o., Strašnická 1397/20, Praha 10 – Hostiva , 
vým nu bytových vodom  studené a teplé vody za nové vodom ry a rovn ž 
za nové RTN ve vašich bytech a nebytových prostorech. Tato  vým na  se  
uskute ní na základ  schváleného plánu oprav spole enství vlastník  bytových 
jednotek. 
 
Montážní práce budou probíhat v termínu 9. - 11. prosince od 8:00 do 17:00 
hod., asový harmonogram naleznete ve svých poštovních schránkách a dalších 
viditelných místech v dom . 
 
Vým na bytových vodom  a rozd lova  topných náklad  bude zaznamenána 
do montážního protokolu, jehož kopii obdržíte po ode tu a instalaci m idel. 
Pobyt našich pracovník  v bytech se omezí na dobu nezbytn  nutnou k provedení 
vým n m . 
 
Žádáme Vás o sou innost p i realizaci díla, která spo ívá v tom, že zajistíte 

ístup ke všem stoupa kám s bytovými vodom ry a rovn ž ke všem otopným 
les m. Sou asn  vás žádáme o odstran ní všech p edm  ( nábytek apod. ), 

které by bránily vým  m idel. 
 
Celou akci bude za naši spole nost realizovat pan NOHEJL, tel. kontakt 
608 633 004, s p ípadnými dalšími dotazy a požadavky se obracejte na tuto 
osobu. V pr hu montáží poprosíme pouze o SMS kontakt. 
 
V Praze dne 27.11. 2019                                                      PROFITHERM CZ s.r.o.  
                                                                                                  tel. 272 655 577   
 

Pokud kone ný zákazník ( vlastník nebo uživatel bytu ) neumožní instalaci, údržbu 
nebo kontrolu stanovených m idel ( bytový vodom r, kompaktní m  tepla ), RTN, 

že mu být ud lena pokuta až do výše 50 000,- K  v souladu se Zákonem 406/2000 
Sb. o hospoda ení energií, podle § 7 odstavce 4/g a § 12 odstavce 1/j a odstavce 2/a. 

                                                                                   


