
Ista Česká republika s.r.o. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Ve Vašem domě Ostravská 630 - 637 budeme provádět výměnu   
 

Měřidel na topení a vodoměrů na teplou i studenou vodu 

 

T E R M Í N  :  4. - 16. května 2022 

 

V případě,  že se cítíte nemocní, nebo jste v karanténě, prosím informujte nás a 

montáž  bude provedena v náhradním termínu.  
Děkujeme. 

 

Náhradní termín:  

Pokud by nebylo možné montáž  v daném čase provést, prosím kontaktujte našeho technika a 

dohodněte si změnu času či termínu (SMS - 732 828 251).  

Náhradní termín proběhne 23.5. v čase 14-18h. 

 

Montáž: 

Prosíme, zajistěte, aby byly radiátory i servisní dvířka vodoměrů volně přístupné. Různé kryty 

nebo nábytek nám znemožňují montáž. Aktuální stav měřidel zaznamenáme a podepsanou kopii 

protokolu obdržíte. 
  

Upozornění: 

Mějte prosím  pochopení, že náš pracovník je oprávněn pouze provést montáž a z časových 

důvodů Vám nemůže podat žádná podrobná vysvětlení - i další  nájemníci čekají. 
 

Ostravská 630 
 

patro čas datum 

7. 08:00 – 09:00 4.5. 

6. 09:00 – 10:00 4.5. 

5. 10:00 – 11:00 4.5. 

4. 12:00 – 13:00 4.5. 

3. 13:00 – 14:00 4.5. 

2. 14:00 – 15:00 4.5. 

1. 15:00 – 16:00 4.5. 

přízemí 16:00 – 17:00 4.5. 

 
Datum oznámení:     Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

 

 



Ista Česká republika s.r.o. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Ve Vašem domě Ostravská 630 - 637 budeme provádět výměnu   
 

Měřidel na topení a vodoměrů na teplou i studenou vodu 

 

T E R M Í N  :  4. - 16. května 2022 

 

V případě,  že se cítíte nemocní, nebo jste v karanténě, prosím informujte nás a 

montáž  bude provedena v náhradním termínu.  
Děkujeme. 

 

Náhradní termín:  

Pokud by nebylo možné montáž  v daném čase provést, prosím kontaktujte našeho technika a 

dohodněte si změnu času či termínu (SMS - 732 828 251).  

Náhradní termín proběhne 23.5. v čase 14-18h. 

 

Montáž: 

Prosíme, zajistěte, aby byly radiátory i servisní dvířka vodoměrů volně přístupné. Různé kryty 

nebo nábytek nám znemožňují montáž. Aktuální stav měřidel zaznamenáme a podepsanou kopii 

protokolu obdržíte. 
  

Upozornění: 

Mějte prosím  pochopení, že náš pracovník je oprávněn pouze provést montáž a z časových 

důvodů Vám nemůže podat žádná podrobná vysvětlení - i další  nájemníci čekají. 
 

Ostravská 631 
 

patro čas datum 

7. 08:00 – 09:00 5.5. 

6. 09:00 – 10:00 5.5. 

5. 10:00 – 11:00 5.5. 

4. 12:00 – 13:00 5.5. 

3. 13:00 – 14:00 5.5. 

2. 14:00 – 15:00 5.5. 

1. 15:00 – 16:00 5.5. 

přízemí 16:00 – 17:00 5.5. 

 
Datum oznámení:     Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

 

 



Ista Česká republika s.r.o. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Ve Vašem domě Ostravská 630 - 637 budeme provádět výměnu   
 

Měřidel na topení a vodoměrů na teplou i studenou vodu 

 

T E R M Í N  :  4. - 16. května 2022 

 

V případě,  že se cítíte nemocní, nebo jste v karanténě, prosím informujte nás a 

montáž  bude provedena v náhradním termínu.  
Děkujeme. 

 

Náhradní termín:  

Pokud by nebylo možné montáž  v daném čase provést, prosím kontaktujte našeho technika a 

dohodněte si změnu času či termínu (SMS - 732 828 251).  

Náhradní termín proběhne 23.5. v čase 14-18h. 

 

Montáž: 

Prosíme, zajistěte, aby byly radiátory i servisní dvířka vodoměrů volně přístupné. Různé kryty 

nebo nábytek nám znemožňují montáž. Aktuální stav měřidel zaznamenáme a podepsanou kopii 

protokolu obdržíte. 
  

Upozornění: 

Mějte prosím  pochopení, že náš pracovník je oprávněn pouze provést montáž a z časových 

důvodů Vám nemůže podat žádná podrobná vysvětlení - i další  nájemníci čekají. 
 

Ostravská 632 
 

patro čas datum 

7. 08:00 – 09:30 6.5. 

6. 09:30 – 11:00 6.5. 

5. 11:00 – 12:30 6.5. 

4. 08:00 – 09:30 9.5. 

3. 09:30 – 11:00 9.5. 

2. 11:00 – 12:30 9.5. 

1. 13:30 – 15:00 9.5. 

přízemí 15:00 – 16:30 9.5. 

 
Datum oznámení:     Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

 

 



Ista Česká republika s.r.o. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Ve Vašem domě Ostravská 630 - 637 budeme provádět výměnu   
 

Měřidel na topení a vodoměrů na teplou i studenou vodu 

 

T E R M Í N  :  4. - 16. května 2022 

 

V případě,  že se cítíte nemocní, nebo jste v karanténě, prosím informujte nás a 

montáž  bude provedena v náhradním termínu.  
Děkujeme. 

 

Náhradní termín:  

Pokud by nebylo možné montáž  v daném čase provést, prosím kontaktujte našeho technika a 

dohodněte si změnu času či termínu (SMS - 732 828 251).  

Náhradní termín proběhne 23.5. v čase 14-18h. 

 

Montáž: 

Prosíme, zajistěte, aby byly radiátory i servisní dvířka vodoměrů volně přístupné. Různé kryty 

nebo nábytek nám znemožňují montáž. Aktuální stav měřidel zaznamenáme a podepsanou kopii 

protokolu obdržíte. 
  

Upozornění: 

Mějte prosím  pochopení, že náš pracovník je oprávněn pouze provést montáž a z časových 

důvodů Vám nemůže podat žádná podrobná vysvětlení - i další  nájemníci čekají. 
 

Ostravská 633 
 

patro čas datum 

6. 08:00 – 08:50 10.5. 

5. 08:50 – 09:40 10.5. 

4. 09:40 – 10:30 10.5. 

3. 10:30 – 11:20 10.5. 

2. 11:20 – 12:10 10.5. 

1. 13:10 – 14:00 10.5. 

přízemí 14:00 – 14:50 10.5. 

 
Datum oznámení:     Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

 

 

 



Ista Česká republika s.r.o. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Ve Vašem domě Ostravská 630 - 637 budeme provádět výměnu   
 

Měřidel na topení a vodoměrů na teplou i studenou vodu 

 

T E R M Í N  :  4. - 16. května 2022 

 

V případě,  že se cítíte nemocní, nebo jste v karanténě, prosím informujte nás a 

montáž  bude provedena v náhradním termínu.  
Děkujeme. 

 

Náhradní termín:  

Pokud by nebylo možné montáž  v daném čase provést, prosím kontaktujte našeho technika a 

dohodněte si změnu času či termínu (SMS - 732 828 251).  

Náhradní termín proběhne 23.5. v čase 14-18h. 

 

Montáž: 

Prosíme, zajistěte, aby byly radiátory i servisní dvířka vodoměrů volně přístupné. Různé kryty 

nebo nábytek nám znemožňují montáž. Aktuální stav měřidel zaznamenáme a podepsanou kopii 

protokolu obdržíte. 
  

Upozornění: 

Mějte prosím  pochopení, že náš pracovník je oprávněn pouze provést montáž a z časových 

důvodů Vám nemůže podat žádná podrobná vysvětlení - i další  nájemníci čekají. 
 

Ostravská 634 
 

patro čas datum 

6. 14:50 – 15:40 10.5. 

5. 15:40 – 16:30 10.5. 

4. 08:00 – 08:50 11.5. 

3. 08:50 – 09:40 11.5. 

2. 09:40 – 10:30 11.5. 

1. 10:30 – 11:20 11.5. 

přízemí 11:20 – 12:10 11.5. 

 
Datum oznámení:     Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

 

 

 



Ista Česká republika s.r.o. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Ve Vašem domě Ostravská 630 - 637 budeme provádět výměnu   
 

Měřidel na topení a vodoměrů na teplou i studenou vodu 

 

T E R M Í N  :  4. - 16. května 2022 

 

V případě,  že se cítíte nemocní, nebo jste v karanténě, prosím informujte nás a 

montáž  bude provedena v náhradním termínu.  
Děkujeme. 

 

Náhradní termín:  

Pokud by nebylo možné montáž  v daném čase provést, prosím kontaktujte našeho technika a 

dohodněte si změnu času či termínu (SMS - 732 828 251).  

Náhradní termín proběhne 23.5. v čase 14-18h. 

 

Montáž: 

Prosíme, zajistěte, aby byly radiátory i servisní dvířka vodoměrů volně přístupné. Různé kryty 

nebo nábytek nám znemožňují montáž. Aktuální stav měřidel zaznamenáme a podepsanou kopii 

protokolu obdržíte. 
  

Upozornění: 

Mějte prosím  pochopení, že náš pracovník je oprávněn pouze provést montáž a z časových 

důvodů Vám nemůže podat žádná podrobná vysvětlení - i další  nájemníci čekají. 
 

Ostravská 635 
 

patro čas datum 

7. 13:10 – 14:30 11.5. 

6. 14:30 – 15:50 11.5. 

5. 15:50 – 17:00 11.5. 

4. 08:00 – 09:20 12.5. 

3. 09:20 – 10:40 12.5. 

2. 10:40 – 12:00 12.5. 

1. 13:00 – 14:20 12.5. 

přízemí 14:20 – 15:40 12.5. 

 
Datum oznámení:     Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

 

 



Ista Česká republika s.r.o. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Ve Vašem domě Ostravská 630 - 637 budeme provádět výměnu   
 

Měřidel na topení a vodoměrů na teplou i studenou vodu 

 

T E R M Í N  :  4. - 16. května 2022 

 

V případě,  že se cítíte nemocní, nebo jste v karanténě, prosím informujte nás a 

montáž  bude provedena v náhradním termínu.  
Děkujeme. 

 

Náhradní termín:  

Pokud by nebylo možné montáž  v daném čase provést, prosím kontaktujte našeho technika a 

dohodněte si změnu času či termínu (SMS - 732 828 251).  

Náhradní termín proběhne 23.5. v čase 14-18h. 

 

Montáž: 

Prosíme, zajistěte, aby byly radiátory i servisní dvířka vodoměrů volně přístupné. Různé kryty 

nebo nábytek nám znemožňují montáž. Aktuální stav měřidel zaznamenáme a podepsanou kopii 

protokolu obdržíte. 
  

Upozornění: 

Mějte prosím  pochopení, že náš pracovník je oprávněn pouze provést montáž a z časových 

důvodů Vám nemůže podat žádná podrobná vysvětlení - i další  nájemníci čekají. 
 

Ostravská 636 
 

patro čas datum 

7. 15:40 – 16:40 12.5. 

6. 08:00 – 09:00 13.5. 

5. 09:00 – 10:00 13.5. 

4. 10:00 – 11:00 13.5. 

3. 12:00 – 13:00 13.5. 

2. 13:00 – 14:00 13.5. 

1. 14:00 – 15:00 13.5. 

přízemí 15:00 – 16:00 13.5. 

 
Datum oznámení:     Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

 

 



Ista Česká republika s.r.o. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Ve Vašem domě Ostravská 630 - 637 budeme provádět výměnu   
 

Měřidel na topení a vodoměrů na teplou i studenou vodu 

 

T E R M Í N  :  4. - 16. května 2022 

 

V případě,  že se cítíte nemocní, nebo jste v karanténě, prosím informujte nás a 

montáž  bude provedena v náhradním termínu.  
Děkujeme. 

 

Náhradní termín:  

Pokud by nebylo možné montáž  v daném čase provést, prosím kontaktujte našeho technika a 

dohodněte si změnu času či termínu (SMS - 732 828 251).  

Náhradní termín proběhne 23.5. v čase 14-18h. 

 

Montáž: 

Prosíme, zajistěte, aby byly radiátory i servisní dvířka vodoměrů volně přístupné. Různé kryty 

nebo nábytek nám znemožňují montáž. Aktuální stav měřidel zaznamenáme a podepsanou kopii 

protokolu obdržíte. 
  

Upozornění: 

Mějte prosím  pochopení, že náš pracovník je oprávněn pouze provést montáž a z časových 

důvodů Vám nemůže podat žádná podrobná vysvětlení - i další  nájemníci čekají. 
 

Ostravská 637 
 

patro čas datum 

7. 08:00 – 09:00 16.5. 

6. 09:00 – 10:00 16.5. 

5. 10:00 – 11:00 16.5. 

4. 12:00 – 13:00 16.5. 

3. 13:00 – 14:00 16.5. 

2. 14:00 – 15:00 16.5. 

1. 15:00 – 16:00 16.5. 

přízemí 16:00 – 17:00 16.5. 

 
Datum oznámení:     Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

 

 


