
První rozúčtovací topných nákladů

Ulice: Bellušova 1803-1804 Město: PRAHA 5 B/033/0578/054

konec ověření TV (rok) konec ověření BMT (rok)

konec ověření SV (rok) naprogramování RTN (měsíc)

číslo 

byt/NP uživatel míst.

přístroj= 

RTN\TUV\SV

1termín 

datum

2.termín 

datum

číslo 

byt/NP uživatel míst.

přístroj= 

RTN\TUV\SV telefon 

Servis 
A=ano, 

R=reklamac

e

8 Landa 

RTN 

75818416 kontrola vč. 

18 Miller RTN

nutno 

osadit na 

dálkový 

odečet A

20 Mejstřík RTN

průměr 

nebo 

průměr s 

navýšení

m? A

dne 30.12.2014

Zpráva pro zástupce objektu:

V případě požadavku servisu uvedených závad, nám prosím, zašlete objednávku.
V případě uvedení písmene R ve sloupci servis, firma I.RTN tuto položku automaticky  (v případě uvední tel.čísla) řeší jako reklamaci

Děkujeme, I.RTN, s.r.o. 

Seznam č. bytů, jejichž uživatelé zaslali samoodečet

popis závady-nebo poznámka neodečteno

Seznam zjištěných závad u bytů a NP a informace pro vyúčtování

seznam vyhotovil\a Podpis Maredová Gabriela

Podle dosud platné legislativy vdm na TV, které se rozúčtovávají podle vyhl. 366/2010, mají platnost ověření jen 

4 roky. Dále upozorňuji, že všechny vdm by měly mít platný cejch dle zákona 505/1990

RTN v LO neosazeno - zamčený pokoj - dopočet 

průměrem z bytu 219 dílků

Rok 2014 neosazeno na dálkový odečet - v době 

montáže paní v nemocnici

Rok 2014 - nehlásí se - je možná chyba zápisu - může  

být 75652416 - prosím o kontrolu Vč tělesa v LO - druhý 

místnost od levé strany - orientace na SV

Hvožďanská 3  

148 01 Praha 4  

GSM: 775 577 905

Seznam bytů a NP nezpřístupněných k odečtům na 1. i 2. řádný termín

e-mail: info@irtn.cz

Rozúčtovací období 01.01.2014-31.12.2014

NEZPŘÍSTUPNĚNO K ODEČTŮM

www.irtn.cz

jméno Pelantová Ivana Mgr. odečty prováděl\a

Uživatelé výše uvedených bytů/NP by měli ve vlastním zájmu kontaktovat zhotovitele I.RTN s.r.o. a sjednat 

si individuální termín za úhradu. V případě neumožnění odečtu měřicích přístrojů (na teplo a vodu apod.) se 

vystavují navýšení nákladů za odběr vody a tepla stanovené legislativou

vše OK

2017

2017 R226 30.11.

tel.: 272 936 788

Stránka 1


