
 

 
 

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY A NÁJEMNÍKY 
BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH 

PROSTOR  V BYTOVÉM OBJEKTU K EJPSKÉHO 
1512, 1513 a 1514, PRAHA 4  

 
Vážení vlastníci a nájemníci bytových jednotek a nebytových prostor , 
  
na základ  usnesení shromážd ní vlastník  z roku 2019 a podepsané smlouvy o 
dílo, z dubna 2020, provede spole nost PROFITHERM CZ s.r.o., Strašnická 
1397/20, Praha 10, rekonstrukci otopné soustavy v bytovém objektu 

ejpského 1512, 1513 a 1514, Praha 4.  
 

edm tem rekonstrukce je  dodávka a montáž regula ních armatur na 
vstupu do objektu a na patách jednotlivých stoupa ek a vým na stávajících 
uzavíracích armatur a vypoušt cích kohout . 
 
V bytech a nebytových prostorech bude provedena vým na stávajících 
termostatických ventil  a hlavic na p ívodních v tvích otopných t les, za nové 
armatury od výrobce OVENTROP, a sou asn  instalace uzavíratelných spodních 
radiátorových šroubení na vratných v tvích.  
      
Po zahájení topné sezony 2020/2021, v závislosti na odpovídajících klimatických 
podmínkách, dojde k celkovému vyregulování bytového objektu na základ  
provedených kontrolních m ení. 
 
Rekonstrukce otopné soustavy se uskute ní na základ  vypracované projektové 
dokumentace, podle které budou nastaveny jednotlivé armatury na pat  domu, 
stoupa kách a termostatické ventily v bytech. Funk ní a správn  nastavené 
armatury v bytech umožní vlastník m a nájemník  bezproblémovou 
individuální regulaci tepla a zajišt ní optimální teplotní pohody v jednotlivých 
místnostech. Významným d vodem pro realizaci výše uvedených opat ení je 
dosažení celkové úspory dodávky tepla do objektu a nižší platby všech uživatel  
byt  a nebytových prostor . 
 
Práce v místnosti vstupu tepla do objektu a v technickém podlaží bytového 
objektu  budou zahájeny v pond lí 22.6.2020 a budou ukon eny nejpozd ji 
7.7.2020.  Realizace díla bude probíhat v dob  od 8.00 hodin do 17.00 hodin. 
 



 

 

 

 
V p ípad , že jsou stávající uzáv ry stoupa ek, umíst ny ve sklepních kójích, 
je nutné tyto kóje vyklidit, na t chto místech budou probíhat svá ecí práce a 
hrozí nebezpe í požáru !!!   
 
Práce v  bytech, b hem kterých dojde k vým  radiátorových armatur, 
budou zahájeny 21.9.2020 a budou ukon eny do 12.10.2020 v souladu 
s asovým harmonogramem, který obdržíte do svých schránek 10 dní p ed 
zahájením prací. Práce budou realizovány po jednotlivých stoupa kách v dob  
od 8:00 hodin do 17:00 hodin. 
  
Žádáme všechny vlastníky a uživatele bytových jednotek, v etn  nebytových 
prostor  o bezproblémový p ístup k otopným t les m, tj. cca. 1 m p ed 

lesem.  
 
 
V souvislosti s aktuálním výskytem onemocn ní COVID 19 budou všichni 
pracovníci, kte í se budou od pond lí 22.6.2020 pohybovat na stavb , vybaveni 
nezbytnými ochrannými prost edky ( rouškami ) a desinfek ními prost edky 
osobní ochrany. Sou asn  budou dodržována další pravidla doporu ená 
hygieniky p i komunikaci s dalšími osobami, se kterými p ijdou do kontaktu 
v rámci realizace díla. Všichni pracovníci na stavb  podepíší estné prohlášení o 
tom, že nejsou v karantén , že se v posledních 14 dnech nesetkali s osobou 
s na ízenou karanténou, že nemají teplotu nad 37°C, nemají kašel a dušnost a 
nepoci ují zvýšenou únavu a bolest sval . 
 
 
Za realizaci díla a dodržování výše uvedených opat ení zodpovídá na stavb  
pan Libor Nohejl – tel. 608 633 004. Organiza  odpovídá za hladký pr h 
akce  spole nosti  PROFITHERM  CZ  s.r.o.,  pan Jaroslav Šebesta – vedoucí 
obchodního odd lení – tel. 733 182 289. 

 

 

V Praze dne 11.6. 2020                                     PROFITHERM CZ s.r.o. 
                                                                                                             


