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Zbyněk Jech

Od: Koncel Michal <Michal.Koncel@mariuspedersen.cz>

Odesláno: středa 4. srpna 2021 12:20

Komu: Zbyněk Jech

Předmět: RE: objednávka PNEUMATIKY

Dobrý den pane Jechu, 
 
Vaši objednávku na odstranění pneumatik jsme obdrželi a akceptujeme ji. 
 
Zdravím Vás 
 
M. Končel 
 

From: Zbyněk Jech <jech@mucl.cz>  
Sent: Wednesday, August 4, 2021 11:22 AM 
To: Koncel Michal <Michal.Koncel@mariuspedersen.cz> 
Subject: FW: objednávka PNEUMATIKY 
Importance: High 
 
Dobrý den, 
 
prosím o slovní akceptaci objednávky.  
 
Děkuji. 
 
S pozdravem 
 
Zbyněk Jech 

referent odd.technického 

Odbor správy majetku 

 

 
 
MěÚ Česká Lípa 
nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 
tel.: +420 487 881 264 
mobil: +420 731 435 035 
e-mail: jech@mucl.cz 
ID DS: bkfbe3p 
 

From: Zbyněk Jech  
Sent: Friday, July 16, 2021 11:32 AM 
To: 'Koncel Michal' <Michal.Koncel@mariuspedersen.cz> 
Subject: objednávka PNEUMATIKY 
Importance: High 
 
Dobrý den,  
 
v příloze Vám zasílám objednávku na likvidaci pneumatik. 
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Prosím o její akceptaci. 
 
Děkuji. 
 
S pozdravem 
 
Zbyněk Jech 

referent odd.technického 

Odbor správy majetku 

 

 
 
MěÚ Česká Lípa 
nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 
tel.: +420 487 881 264 
mobil: +420 731 435 035 
e-mail: jech@mucl.cz 
ID DS: bkfbe3p 
 

„Tento e-mail není nabídkou k uzavření smlouvy ani příslibem takového uzavření za společnost Marius Pedersen a.s. ani za 
žádnou společnost, která tvoří se společností Marius Pedersen a.s. koncern. Jakákoliv smlouva, která má být uzavřena za 
společnost Marius Pedersen a.s. nebo za společnost, která tvoří se společností Marius Pedersen a.s. koncern, musí mít výhradně 
písemnou formu s podpisem jednající osoby podle § 561 občanského zákoníku. Vylučuje se možnost zachování písemné formy 
smlouvy podle § 562 občanského zákoníku, ledaže je v konkrétním případě písemnou formou podle § 561 občanského zákoníku 
sjednáno jinak.  

Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem 
doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho 
příloh a celý e-mail vymažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete 
riziku právního postihu.“ 


