TÁJÉKOZTATÁS FILMFORGATÁSRÓL
Tisztelt Lakók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pioneer Stillking North Kft. televíziófilmet forgat a
XIV. kerület Hermina út 3. szám alatti - Lipták Villa néven ismert - ingatlanban
2019. december 14-én szombaton. A forgatáshoz kapcsolódó munkálatok ideje alatt a
közterületi parkolásban korlátozások lesznek
2019. december 9-én (hétfő) 06:00 órától
2019. december 17-én (kedd) 23:59 óráig.
A forgatással összefüggő alábbi közterületekre – melyeknek hatósági árszabás szerint
megállapított közterület-foglalási díját az illetékes kerület felé megfizeti – cégünk hatósági
engedéllyel (szerződésszám: 1634/2019) rendelkezik:
2019. december 09. (hétfő) 06.00 órától 17. (kedd) 23.59 óráig.
A Hermina út 3-5. szám közti parkoló területen 7 gépkocsi hely használata.
2019. december 13. (péntek) 00.00 órától 14. (szombat) 23.59 óráig.
A Hermina út 1-7. szám közti parkoló területen 16 gépkocsi hely használata és
a Hermina út 6-16. szám közti parkoló területen 17 gépkocsi hely használata.
2019. december 14. (szombat) 00.00 órától 23.59 óráig.
A Hermina út 1-7. szám közti járda területen további 30 m2 hely használata és
a Hermina út 6-16. szám közti járda területen további 20 m2 hely használata.
A használati időszak alatt különböző technikai és filmes járművek parkolása, filmtechnikai
felszerelések és berendezési kellékek deponálása, illetve a december 14-i filmforgatási napon
éjszakába is nyúló, pakolással járó munka történik majd az említett területeken.
Forgatócsoportunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintett területek közelében
lakók számára tevékenysége a lehető legkisebb zavart okozza, külön odafigyelve, hogy a
lakóépületekbe, intézményekbe és üzlethelyiségekbe a ki- és bejárás, valamint az árurakodás
zavartalan és biztosított legyen. A filmforgatás természetéből és jellemzően az Önök biztonsága
érdekében előfordulhat, hogy rövid időszakokra a türelmüket kell kérnünk, de a helyszínen
dolgozó munkatársaink mindent elkövetnek majd, hogy ezen intézkedés valóban a lehető
legrövidebb és indokolt ideig tartson.
Kollégánk az alábbi elérhetőségen személyesen is segítségére tud lenni, amennyiben
tevékenységünkkel kapcsolatban bárminemű kérdése merülne fel.
Megértésüket, türelmüket és együttműködésüket előre is nagyon köszönjük!
Budapest, 2019. december 2.
Pioneer Stillking North Kft.
képviseletében
név: Bornyi Márton
mobil: +36 30 914 6324
Minta 2019
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óráig.
A Hermina út 1-7. szám közti a járda területen 30 m2 hely használata és
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Amennyiben kérdésük lenne, kérjük keressenek bizalommal!
Bornyi Márton +3630 914 6324,
Klöpfler Emilia +3630 265 0283
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