
Oznámení o termínu montáže !!!! 
 

 

 

Oznamujeme vám, že bude firmou ista provedena montáž 
elektronických vodoměrů.  K tomuto je zapotřebí, aby montéři měli 
volný přístup k vodoměrům ! ! !   Doba montáže vodoměru v jedné 
uživatelské jednotce je cca 10 - 15 min. 
Montáž bude probíhat od spodního podlaží směrem k poslednímu s 
orientací zleva doprava. 
 
 
 
 
 
 

Prosíme všechny uživatele bytů, aby v 
uvedenou dobu montáže byli doma a 

zajistili tak hladký průběh prací. 
 

Vratimovská 481 
montáž bude provedena v termínu 

4. 12. 2017 
od 9:00 do 17:00 

 
 
 
 
 

Kontakt: p.Bozděch 
607 926 224 



Oznámení o termínu montáže !!!! 
 

 

 

Oznamujeme vám, že bude firmou ista provedena montáž 
elektronických vodoměrů.  K tomuto je zapotřebí, aby montéři měli 
volný přístup k vodoměrům ! ! !   Doba montáže vodoměru v jedné 
uživatelské jednotce je cca 10 - 15 min. 
Montáž bude probíhat od spodního podlaží směrem k poslednímu s 
orientací zleva doprava. 
 
 
 
 
 
 

Prosíme všechny uživatele bytů, aby v 
uvedenou dobu montáže byli doma a 

zajistili tak hladký průběh prací. 
 

Vratimovská 482 
montáž bude provedena v termínu 

6. 12. 2017 
od 9:00 do 17:00 

 
 
 
 
 

Kontakt: p.Bozděch 
607 926 224 



Oznámení o termínu montáže !!!! 
 

 

 

Oznamujeme vám, že bude firmou ista provedena montáž 
elektronických vodoměrů.  K tomuto je zapotřebí, aby montéři měli 
volný přístup k vodoměrům ! ! !   Doba montáže vodoměru v jedné 
uživatelské jednotce je cca 10 - 15 min. 
Montáž bude probíhat od spodního podlaží směrem k poslednímu s 
orientací zleva doprava. 
 
 
 
 
 
 

Prosíme všechny uživatele bytů, aby v 
uvedenou dobu montáže byli doma a 

zajistili tak hladký průběh prací. 
 

Vratimovská 483 
montáž bude provedena v termínu 

8. 12. 2017 
od 9:00 do 17:00 

 
 
 
 
 

Kontakt: p.Bozděch 
607 926 224 



Oznámení o termínu montáže !!!! 
 

 

 

Oznamujeme vám, že bude firmou ista provedena montáž 
elektronických vodoměrů.  K tomuto je zapotřebí, aby montéři měli 
volný přístup k vodoměrům ! ! !   Doba montáže vodoměru v jedné 
uživatelské jednotce je cca 10 - 15 min. 
Montáž bude probíhat od spodního podlaží směrem k poslednímu s 
orientací zleva doprava. 
 
 
 
 
 
 

Prosíme všechny uživatele bytů, aby v 
uvedenou dobu montáže byli doma a 

zajistili tak hladký průběh prací. 
 

Vratimovská 484 
montáž bude provedena v termínu 

11. 12. 2017 
od 9:00 do 17:00 

 
 
 
 
 

Kontakt: p.Bozděch 
607 926 224 
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