V Praze dne 21.4.2013
Vážení sousedé,
jak již asi víte z předcházejících zpráv, magistrát přidělil ulicím v Lahovské nové názvy a pozemkům čísla
orientační.
Předkládáme Vám tímto nabídku na hromadné objednání výroby čísel orientačních, případně evidenčních
(resp. popisných). Od jejich výrobce se nám podařilo získat určitou množstevní slevu. Konkrétně 10-18% při
objednávce od 100 kusů. Na smaltované tabulce s číslem orientačním bude vždy uveden název ulice a
příslušné číslo. Viz foto v příloze (zleva číslo orientační, evidenční a popisné).

Pokud máte zájem o novou tabulku nebo stávající z nejrůznějších důvodů chcete vyměnit (změna čísla,
tabulku s číslem evidenčním v zelené barvě podle nových standardů, výměna poškozené tabulky, chcete
tabulku včetně názvu ulice, apod.), postupujte prosím následovně:
1. V přiloženém seznamu dohledejte platné číslo evidenční (resp. popisné) a orientační podle
katastrálního čísla své nemovitosti.
2. Pokud chcete vyrobit novou tabulku pošlete nám Vaši odpověď do 30.4.2013. V odpovědi
nezapomeňte uvést číslo parcely. Objednávku lze provést také pomocí formuláře na internetu na
adrese goo.gl/T2D2I
3. V odpovědi nám dejte vědět, pokud budete potřebovat pomoci se samotnou výměnou tabulky na
domku nebo plotě. Pokusíme se zprostředkovat někoho šikovného, kdo by to pro vás za úplatu
udělal.
4. Uhraďte obratem na bankovní účet sdružení 2700366037/2010 následující částku za požadovanou
tabuli (nebo součet za více požadovaných tabulí):
454,- Kč

za jednu tabulku s číslem orientačním a názvem ulice o velikosti 250x200mm
(modrý podklad, bílý text)

327,- Kč

za jednu tabulku s číslem evidenčním o velikosti 250x200mm (zelený
podklad, bílý text)

484,- Kč

za jednu tabulku s číslem popisným a doplňujícím textem „Praha 5 - Velká
Chuchle“ o velikost 320x250 – jen pro zkolaudované rodinné domy (červený
podklad, bílý text)

Jako variabilní symbol uveďte vaše parcelní číslo s vynechaným lomítkem, do popisu platby zadejte
své jméno a název ulice.
Pro přehlednost žádáme o odpověď i v případě, že se tabulku měnit nechystáte.
Máte-li zájem po domluvě uhradit cenu v hotovosti, zbude-li vám původní tabulka, kterou by mohl využít
někdo jiný nebo máte-li jakýkoliv dotaz, pište na email nebo volejte p. Barcala (737 200 490) nebo p. Steciva
(724 675 124).
Děkujeme za spolupráci, OS Lahovská
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