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Vážený pane řediteli, 

jménem společenství vlastníků bytů Kosmická 11,13,15, Praha 4, Háje bychom Vám a Vašim 
zaměstnancům rádi poděkovali za kvalitně a odborně provedenou práci při kompletní regeneraci 
obvodového pláště objektu, která probíhala od března do září roku 2017. 

Ať již se jednalo o proces přípravné fáze, či ladění smlouvy o dílo s Vámi osobně, až po vlastní 
stavební práce prováděné týmem pracovníků řízených stavbyvedoucím panem Leošem Pékem, vše 
probíhalo i díky přístupu všech účastníků výstavby v korektním duchu, velmi konstruktivně a 
odborně. Jednalo se zde o komplikovanou regeneraci panelového bytového domu, jelikož 
architektem a projektantem byla navržena řada náročných a technicky komplikovaných detailů. Jak je 
z výsledku patrno, mnohé úsilí opravdu stálo za to. 

Rád bych ještě vyzdvihl práci pana stavbyvedoucího Leoše Peka, který operativně 

komunikoval s investorem, projektantem či technickým dozorem a proklientsky řešil požadavky 
majitelů bytových jednotek, k jejich plné spokojenosti při komplikacích, které proces výstavby 
doprovází. Pan stavbyvedoucí je erudovaný odborník, který je schopen diskutovat své názory jak s 
odborníky, tak s osobami neznalými dané problematiky, ale hlavně se všemi účastníky výstavby, což 
v nemalé míře přispělo ke zdárnému dokončení díla v požadovaném termínu. 

Jménem společenství bychom rádi popřáli celému Vašemu týmu mnoho úspěchů, řadu kvalitních 
realizací a další spokojené klienty. 
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