
VINTEX s.r.o.    IČO 25620614, DIČ CZ25620614 
se sídlem Letní 62/12, 103 00  Praha 10-Nedvězí 

 

tel: 323 661 800, fax: 323 661 658, mob. tel: 602 118 325 
e-mail: vintexsro@volny.cz; www.vintex-cz.com 

 

 
 

 
Bankovní  spojení: Komerční banka 4, expozitura Chodov č. účtu 51-1533270227/0100 

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55454 
 

 

 

 

V Babicích, dne 2.5.2018 

 

 

 

Věc:  Opravné (servisní) práce na vodovodu 

 

                          Dovolujeme si vás informovat o provedení opravných (servisních) prací na vodovodu a to v ulicích: 

 

                              1) křižovatka Starobabická – Ke Hřišti 

      termín: 10.5.-20.5.2018  

      zásah do silnice: vstup do silnice 1m bude označen dopravním značením 

      omezení provozu: bez omezení provozu 

 

        2) křižovatka Starobabická – Spojovací 

      termín: 20.5.-30.5.2018  

      zásah do silnice: vstup do silnice 1m, bude označeno dopravním značením 

      omezení provozu: bez omezení provozu 

 

       3) 2x Honzíkova u pozemku č.84/107 a pozemku č.84/102 

      termín: 7.5.-10.5.2018  

      zásah do silnice: výkop v zámkové dlažbě 3m u pozemku č.84/107 

      omezení provozu: provoz bude přerušen, doba trvání prací 1den, bude označeno dopravním značením 

 

      termín: 7.5.-10.5.2018  

      zásah do silnice: výkop v zámkové dlažbě 1m u pozemku č.84/102  

      omezení provozu: bez omezení provozu 

 

4) křižovatka K Lesu – Na Ladech 

      termín: 10.5.-15.5.2018  

      zásah do silnice: zásah do asfaltu 3m 

      omezení provozu: provoz přerušen na 1den, bude označeno dopravním značením 

 

5) křižovatka Mlejnská – Krátká 

      termín: 25.5.-30.5.2018  

      zásah do silnice: zásah do asfaltu 1m 

      omezení provozu: provoz nepřerušen, bude označeno dopravním značením,doba provedení prací 2 dny 

 

 6) křižovatka Mlejnská – Okružní 

      termín: 1.6.-5.6.2018  

      zásah do silnice: výkop v zámkové dlažbě 3m, ulice Okružní 

      omezení provozu: provoz přerušen na 2dny, bude označeno dopravním značením 
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Všechny povrchy uvedeme do původního stavu na své náklady. Pro zahájení těchto prací byly vytyčeny všechny 

sítě od provozovatelů. 

Přerušení dodávky vody budeme hlásit 3dny předem.  

Maximálně jednorázové přerušení dodávky vody bude na 3-5 hodin. 

 

 

 

S pozdravem 

 
Za Vintex s.r.o.   Pedan Oleg 
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