
Re: Ostrov Santos - objednávka
Odesilatel: Tom <faiglik@centrum.cz> 14-08-2018 19:32

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

Ahoj Lenko

Ano objednávku příjmám. Adresa  je  správná. Craft art je  uvaděn  na objednávky  vzhledem  ke  
stejne  adrese  na webových stránkach

Hezký  den

S pozdravem

Bc. Ing  Tomáš Faigl
IČO: 66130042 DIČ:7707262453
Jezerská 1535 Jirkov 4311                         Kontaktní adresa: Popelín 158 37855,                          
Telefon 775076277

______________________________________________________________
> Od: Jandová Lenka <ljandova@mususice.cz>
> Komu: Tom <faiglik@centrum.cz>
> Datum: 14.08.2018 13:23
> Předmět: Ostrov Santos - objednávka
>

Ahoj Tomáši,

v příloze posílám objednávku podle cenové nabídky na bezpečnostní a zdravotní řezy na 
Santosu.

Prosím, potřebuji objednávku potvrdit, stačí do e-mailu, že objednávka je přijata, musím 
totiž uveřejnit v Registru smluv dle zákona.

Předem děkuji za spolupráci a dej prosím, předem vědět, kdy budete provádět.

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: Tom <faiglik@centrum.cz>
Příjemce: ljandova@mususice.cz, jednatel@sules.cz
Datum: 13-08-2018 17:15
Předmět: Fwd: Ostrov Santos, Sušice, Ošetření akutních případů stromů pro provozní bezpečnost
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Ahoj ,

Většina stromů je hodně vysoká, některé budeme muset nastřelovat prakem A je to  dost 
lezení. Dole  máš   dále stromy které  navrhujeme  na  pokácení  viz planek.
Posílám ještě foto , není příliš kvalitní, bylo pořízeno za soumraku. Částečně koresponduje 
s čísly .

Přeji HEzký den

Sušice - Santos , mapováno od zvoničky.

! a - jasan ztepilý v blízkosti T rozcestí, přeštíhlený,v zápoji, vletové otvory v polovině 
kmene, může být slabá zbytková stěna v místě dutiny, hniloba možná od rezavce, 
doporučuji pokácet.
!b  -  za umělou vodotečí vrba bílá v zápoji - sesadit nebo pokácet, vletové otvory v 
kosterních větvích.
! c - naproti javoru vrba bílá v těsném zápoji s lípou,je potřeba hlubší redukce nebo 
pokácení.
?d  - dub letní, problém v kořenové zoně, na velmi frekventovaném místě, trpí 
sešlapem ,navrhuji: pokud zachránit , vytvořit podmínky pro lepší život stromu vylepšit 
místo kořenové zony provzdušněním, odstranit suché části stromu.
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