
Hvožďanská 3  

První rozúčtovací topných nákladů 148 00 Praha 4  

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

1.termín 

datum

2.termín 

datum

27/1804 KNOX-CRANFORO WC,KOU SV,TV 4.12.2019 12.12.2019

18/1804 Dostál SV,TV 4.12.2019 12.12.2019

Zpráva pro zástupce objektu: V případě požadavku servisu nebo odečtu, je třeba zaslat objednávku na servis@irtn.cz

číslo 

byt/NP uživatel míst.

přístroj= 

RTN\TUV\SV telefon pozn.

301/1804 MALVERAT s.r.o kA sv 20070023

Tomaško 

777943914

3/1803 Abraham wc sv,tv

4/1803 Randák KO sv,tv

28/1804 Fuglík wc sv,tv

27/1804 Knox-crawford sv,tv,rtn

9/1803 Sedláčková sv,tv

10/1803 Balabánová KU,OP 75655089

12/1803 Baťková wc sv2,tv2

13/1803 Pokorný ku tv2

18 Dostál rtn1-4

18/1804 Dostál sv1,2

23/1804 Krucká ku tv2

24/1804 Rajtr sv,tv

26/1804 Hrazdírová sv,tv

dne 8.1.2020seznam vyhotovil\a jméno Nováková

Rok 2019 větší spotřeba tv 72,0 než sv 71,70. 

odečty prováděl\a

Rok 2019,2018, 2017sv 98463858 - nevyměněn, 

nepoužívá                                  tv 923044327 - 

nevyměněn,nepoužívá                      

jméno

popis

Svobodová

Rok 2019 nulové spotřeby , nepoužívá

Rok 2019 nulové spotřeby ,zaslepeno nepoužívá

Rok 2019 nulové spotřeby, zaslepeno

Rok 2018,2017 neodečten, nevyměněn ,dán odhad

2022

302,15

NEZPŘÍSTUPNĚNO K ODEČTŮM

R226 30.11.

Seznam bytů a NP, jejichž uživatelé zaslali samoodečet

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. 

Rok 2019 neodečten, nevyměněn

Rok 2019,2018 sv nevyměněno, cejch 2017

13.12.2018 Servis 

požádal o dodání odečtů

Ro 2019,2018,2017 sv 98464255 - nevyměněn, 

nepoužívá                                  tv 04355137 - 

nevyměněn,nepoužívá                      (neodemkl 

komoru)

Informace k vyúčtování

Rok 2019 větší spotřeba tv 69,9 než sv 65,5

Rok2019 na sv vratka 7,6m3, prošlý 

cejch,2018,2017Netočí se- v minulých letech nulové 

spotřeby - nechána 0

rok 16 - 10.10. zrušeno OT v kuchyni - je souhlas 

SVJ?? - RTN ponechán uživateli - OP - přemontáž 

výměna OT

Rok 2019,2018, 2017sv 98463904 - nevyměněn, 

nepoužívá     tv 923034728 - nevyměněn,nepoužívá                      

(nepřístupná komora)

Rok 2019 rtn 1-4 nepřihlášeno, dána průměrná 

spotřeba přechozích dvou let, na rtn1 139,5, rtn2 

688,5, rtn3 656,25, rtn4 525,87. Rok 2018 RTN 1-4 

nepřihlášen, dán průměr předchozích let r17 a r15 = 

rtn1=110, rtn2=783, rtn3=757,5, rtn4=586,25

Rok 2019 větší spotřeba tv 37,5 než sv 27,30. 

Prosím o kontrolu zda nejsou prohozeny a jsou na 

správných rozvodech

www.irtn.cz

tel.: 272 936 788

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ

Rozúčtovací období 01.01.2019-31.12.2019

2022

Rok 2019 neodečten,rok 2018 

neodečten,nevyměněny, dána výzva

Seznam bytů a NP nezpřístupněných k odečtům na 1. a 2. řádný termín u fyzických odečtů
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