
Re: Sušice - nábřeží a rampa
Odesilatel: "Tomáš Macán" <tomas@projekceds.cz> 23-01-2018 11:58

Příjemce: "Jandová Lenka" <ljandova@mususice.cz>

Potvrzuji přijetí objednáky. Děkuji TM

Dne 23. ledna 2018 9:14 Jandová Lenka <ljandova@mususice.cz> napsal(a):

Dobrý den, Tomáši,

dovoluji si v příloze poslat objednávku na PD dle Vaší nabídky.

Prosím, jen, vzhledem k zákonu o registru smluv, jestli byste byl tak hodný a potvrdil mi 
objednávku, stačí jen do e-mailu napsat, že potvrzujete objednávku ze dne 23. 1. 2018 
na..... já vím, že je to "vopruz", ale je to něco, co prostě musím mít, abych objednávku 
mohla v registru uveřejni.

Moc děkuji předem za spolupráci a pomoc.

Mějte se báječně a prosím, pozdravujte taťku.

S přátelským pozdravem, Lenka

Lenka Jandová

investiční technik

odbor majetku a rozvoje města

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

tel. : 376 540 142, 724 181 597

www.mususice.cz

----- Původní zpráva -----
Odesilatel: "Tomáš Macán" <tomas@projekceds.cz>
Příjemce: "Jandová Lenka" <ljandova@mususice.cz>
Datum: 22-01-2018 14:05
Předmět: Re: Příloha
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Dobrý den, doplnil jsem žádost o stavební povolení, určitě se ještě zastavím, a doladíme to 

než bych to začal kompletovat. Předpokládám někdy duben-květen . Projednání je 
předpokládáno se všemi dotčenými orgány včetně památkové péče.

Taťka už se vrátil a připomínám mu to každý den.

Děkuji TM
---------------------------------------------------------
S pozdravem Ing. Tomáš Macán

tel: +420 724 169 170
mail: macan.tomas@gmail.com
tomas@projekceds.cz

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
K Pile 939/II
339 01 Klatovy

www.projekceds.cz

From: Jandová Lenka 
Sent: Monday, January 22, 2018 1:34 PM
To: Tomáš Macán 
Subject: Re: Příloha

Dobrý den, Tomáši,

děkuji za nabídku. Nabídku ze dne 4. 3. 20015 jsem tedy stornovala.

prosím, bylo by možné u nové nabídky zahrnout do názvu i bezbariérovou rampu v do 
parku TGM.

Dále bych asi do nabídky zahrnula i žádost o stavební povolení a nevím, jestli máte v 
nabídce zahrnuto i projednání s odborem památkové péče, neb je to to v památkové zóně 
a "rampa" se vzhledově dotkne památníku.

Dále jsem se chtěla zeptat, jestli opravdu musí být místo pro přecházení mezi č. p. 155 a 
č. p. 131, když jsou tam vjezdy z jednoho objektu do druhého. Nevím, totiž jestli máte 
poslední výkres, kam jsme spolu malovali "ručně" a ode mne tam bylo dokresleno místo 
pro přecházení červenou fixou.

Prosím, tedy o opravu nabídky v názvu, případně kontrolu cen, zda je tam opravdu 
všechno, abych mohla vystavit objednávku.
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předem moc děkuji a přeji pohodový den, Lenka

P.S. prosím, už se vrátil taťka z hor? Mohl byste se ho zeptat na řešení Lerchovy ulice, 
případně, ať se mi ozve, pan starosta by rád už něco viděl, moc díky, L

Lenka Jandová

investiční technik

odbor majetku a rozvoje města

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

tel. : 376 540 142, 724 181 597

www.mususice.cz

----- Původní zpráva -----
Odesilatel: "Tomáš Macán" <tomas@projekceds.cz>
Příjemce: "Jandová Lenka" <ljandova@mususice.cz>
Datum: 22-01-2018 13:01
Předmět: Příloha

Ještě přílohu

---------------------------------------------------------
S pozdravem Ing. Tomáš Macán

tel: +420 724 169 170
mail: macan.tomas@gmail.com
tomas@projekceds.cz

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
K Pile 939/II
339 01 Klatovy

www.projekceds.cz
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