oznamujeme Vám, že s účinností od 1. 7. 1993 bude veškeré činnosti týkající se správy a údržby
služebních bytů ČEZ, a. s. Jaderná elektrárna Dukovany včetně vybírání nájemného a vedení bytové
agendy zajiSteno prostřednictvím Třebíčské realitní kanceláře vedené Ing, Jiřím DraSarera. K za
jištění této služby prostřednictvím realitní kanceláře se vedení JE Dukovany rozhodlo proto, že
tímto způsobem budou služby nájemcům bytů zajištěny na profesionální úrovni. Tato forma přinese
Vám, nájemcům bytů, možnost pravidelně se seznamovat s hospodařením provozu v Členění na
jednotlivé obytné domy. Zároveň budou opravy, které je povinen hradit nájemce (dle vyhL 45/64
Sb.) zajiStĚny formou nadstandardní evropské služby, kde budete mít možnost si objednat opravy
v různých časových termínech a cenových relacích, dle Vašeho uvážení.
Na dalších stránkách se seznámíte & umístěním realitní kanceláře, její provozní dobou, telefonní
mi čfsfý a~"s pracóvnSy, kteří "budou siužby zajišťovat. TSm z Váš, kteří platíte nájemné jiným
způsobem, než srážkou ze mzdy, sdělujeme nové číslo účtu; AGE Třebíč, č.ú. 2306139 - 514/0600.
Ti, kteří platí složenkami, obdrží nové složenky do konce června 1993. Pro nájemce, kteří hradí
nájemné ze svých sporožirových účtů, bylo s Českou spořitelnou v Třebíči dohodnuto, že platby
za nájemné od 1. 7. 1993 budou automaticky převedeny na nové číslo účtu.
Prosíme Vás, abyste se od 1. 7. 1993 obraceli se svými problémy souvisejícími s údržbou
a správou bytů na výše zmíněnou realitní kancelář. V otázkách týkajících se přidělování bytů,
vzájemných výměn bytů, podnájemních smluv apod. a případných připomínek ohledně činnosti
realitní kanceláře se i nadále obracejte na pracovníky oddělení sociálního rozvoje ČEZ a. s. EDU
(p. Vařbuchta, p. Krátký tel.: 0509/923l/kl.5-305), neboť* bytový fond zůstává majetkem ČEZ a. s. EDU.
Doufáme, že touto formou bude zajištěna péče o bytový fond k Vaší plné spokojenosti.
Za vedení ČEZ, a. s. Jaderná elektrárna Dukovany

Ing. František RYNEŠ
náměstek ředitele pro personální
a sociální rozvoj
v. r.

