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,*§qli!št*l, §{r*r§iště r,e§i, re§<ogtsta"uBiťenn
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V souvislosti

r.l

1rici,itš*ni cltrdár,li}, piltlé vod},)

realizací korrrpletrlí rekonsttltkce zemnil-}o vodojenu Klášter Ilracliště bLrde
z pLovoztl a bLrcle rly[ruriirrzáno pťovizomi zásobovtitrí po dobu
realizace stavby, Provizclrtrí zásobování bude zprovozněllo tld 2.6.2a22, Ternlín realizace stavby
s

voclojerrr korrrpletrrč c,clstaven

přeclpoklácláme od čerrlttit clo 1istopadrr lctošního rolitr.

Z dťrvodů odstavení vůdoieinu a přepojení na provizorní zásobovárrí br.rde pielušena dodár,ka
vocly na nezbFnč nutnoLt dotrrr ve Vaši olrci. Pi,err"ršení clcrdávky vocly prclbělrrre

pitnu{

:

ve čťvrtekdne ?. čen,na 2022 ott
I}udou r1otčerl;- následrrj

o
o

8.{}0

do l4.00 hotl.

ícíobce:

PtýTov, Ptý"rovec. Braňka. N,íarríkor,icea Č:ihárka

klášter Hradiště nad Jizerclrt
Po zprovoznčnírrrtiže dqít k př:eclrodnénlll zákalu vod!,. jeliož výskylLr nejsme schoprri zccla
zabránit,
V pl'ipadě clotazťr se obrat'te na prtrcovnik;, ,,lor.n,,,l clispečinltLr na íel. 326 72l -507 a 326 376 130.
Zárovet'l Viirrr piedáváme kontaltty rla osob_v odpovčdrréza realizaci výše uvederté stavby.
* Dorjavatel TRtCO]\ NlB s.r.o., Jari Menšík.tel. 603 290 2?5

. Objeclnatel [ng, N,{iloš Kafluk tet, 60] 245 -§3,1
Běherrr realizztce slirvb_v- se br:clou každý týrlen ltonat prarridelné korrtrolní clny, terrrrin Vám r,čas
sclcllínre

^

DěkLrjeme za pochopeni.
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