


Práce provedeny v termínu 23.-25.8.2022

Kabel vyřeší Kocek při korekci pro posuvné dveře.

Bojler oznámí Kocek po konzultaci s panem Hodonským.

Pan Rybka nám udělá předstěnu :-)
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kocek@rentatrend.cz

Komu: bartak.r@worldonline.cz; Tomas Kende; martin@kende.cz; adam1211@seznam.cz; 
Roman Rybka

Kopie: info@rentatrend.cz
Předmět: !!! Hodonský !!! - https://www.rentagroup.cz/stavebni-denik-adam/ - příloha ke SD

Důležitost: Vysoká

Pro: 
Tomáš Kende +420 733 129 134 tomas@kende.cz - elektro 
Radek Barták +420 603 258 620 bartak.r@worldonline.cz  - voda a kanalizace 
Adam Hodonský +420 731 193 049 adam1211@seznam.cz - objednatel 
Kopie: 
Roman Rybka +420 777 213 999 rybka@sadrokartony-uh.cz - sádrokartony 
Roman Koudelka 
Odkaz na stavební deník: https://www.rentagroup.cz/stavebni-denik-adam/  
=== 
 
Dobrý den vespolek,  
 
v Kunovicích byly provedeny práce na integrovaných IS v domě v rozsahu elektro, voda a kanalizace a dále 
korekce pro posuvné dveře. 
 
Já odešlu listy do SD (stavební deník) vzápětí, ale dovoluji si požádat Radka Bartáka a Tomáše Kendeho o 
zápis a písemné vyjádření, zda je možné zaklápět a pokud ano (zaklápět), tak s jakým „dovětkem“ – 
pokynem pro pana Rybku – to potřebuji mít písemně ve SD. Kontakt na pana Rybku uvádím zde: Roman 
Rybka rybka@sadrokartony-uh.cz a +420 777 213 999. Kontakt bude i v mém zápisu do SD a žádost o 
konkrétní vyjádření k záklopům taktéž. 
 
Pana Rybku si dovolím zdvořile požádat o prohlídku stavby a vyjádření do listu SD - 
https://www.rentagroup.cz/stavebni-denik-adam/ - zda a za jakých podmínek a zejména kdy by mohlo 
dojít k záklopům. Jistě budou zmíněny schůdky na půdu atd. 
 
Adama Hodonského prosím aby před touto fází realizace (záklop) vypsal do SD taktéž všechny své dotazy a 
připomínky. 
 
Velmi prosím – nepodceňujte nikdo mojí prosbu. Žádám o to proto abychom nahradili kontrolní den, kdy 
se profese potkají na stavbě a vzájemně konzultují. 
 
S pozdravem a přáním poklidného dne 
 
Karel Kocek – obchodní ředitel 

Tel: +420 602 632 944 
e-mail: kocek@rentatrend.cz  
URL: www.rentatrend.cz  
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Renta Trend, s.r.o. 
IČO 26698111 
DIČ cz26698111 
Centrála a výroba: Pražská třída 322, Hradec Králové, 500 04 
Fakturační adresa: Srbínská 867/4, Praha 10, 100 00 
Fakturace pouze elektronicky: fakturace@rentatrend.cz  
Číslo účtu: 292766349/0800 – Česká spořitelna 
 

 




