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Oššjëdnàváma u; Váš výměnu padlahüvšš krytiny v bytě č. 3 piš axeššučšˇším vystëmvčäní
v Qtšìêktu Høštìšmvskà 323%, Drčha 3.0 v sflžulššciu 5 cafˇšçwüu nabídkťšu.

flê-šna ceka-:m včetně WH: ťšáiš ššzšìväššfm Kă

ëšššmámìššš;
v řšmłuvmí švššvšžrˇšy Dema na vědomí, ža MČ šišrčìhčı 1.5, je Sužzvjššáäem; na němž ššťž vztahujčš

uvęřejňovčšťzř gšüvšrˇžnüsš: dla zàšflüna Č. EššO/mìă SŠED.i ü regisäru ššmšuv a übjčšcżìnávka mk může
Düdìéhčıt zvžšřfšjnění cłìčč tühütü žákům; přípaqnë žiaišíflh právním pšˇúžcìpìžšů ušflłáfiìajíťícšš Sščšjnüu
či düìtamu pmšnnššêą Zvüřainšmí gırcwfl-:dćˇž MC Praha 1.5;

v žádáme Vàä až; uvfišăaršš EČÉŘĚB na faktuřa a Současné-'č ü zašłvàflí písemném mivvzęní
(ämaiiem O damćemí těšim úbëdmvávk ; zasâàním íššflmnćâho ntvšzžżšžˇšš o šìøšˇžżčenš v 'acišučžìzčąší)
šcš jištáˇž übjáčžflmàvłw ešššflagzštüvčıłi.
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