
From: Nosková Dana  
Sent: Tuesday, December 19, 2017 8:35 AM 
To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Subject: RE: Žádost o sdělení informací dle zákona č.106/1999Sb. 
 
Na základě vaší žádosti dle zákona o informacích ve věci elektronického poskytnutí úplné 
kopie dokumentu zaslaného panem Lxxxxxxxx  a žádostí ze strany stavebního úřadu ve 
věci stížnosti na odstranění 4 plastových trubek vyvedených z nemovitosti č. p. 37 v k.ú. 
Horní Lipka na soukromý pozemek p. č. 2737/2 v k.ú. Horní Lipka vám v příloze přikládám 
kopii e.mail korespondence vedené stavebním úřadem od doby podání vašeho podnětu ze 
dne 21.9.2017. 
 
Dana Nosková 
Odbor ÚPSÚ 
Městský úřad Králíky 
Velké nám. 5 
561 69 Králíky 
tel.: 465 670 731 
 
 
 
 
From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sent: Monday, December 4, 2017 6:02 PM 
To: kraliky(a)orlicko.cz 
Subject: RE: Žádost o sdělení informací dle zákona č.106/1999Sb. 
 
Žádám dle zákona o informacích o elektronické poskytnutí úplné kopie 
dokumentu,  zaslané   p. Lxxxxxxxxxx paní Noskové a to  ze dne 6.11.2017  a žádosti paní 
Noskové,  adresované p. Lxxxxxxx a to ve věci  stížnosti, na odstranění 4 plastových trubek 
vyvedených  z nemovitosti čp. 37 v k.ú. Horní Lipka na soukromý pozemek p.p.č. 2737/2 
k.ú. Horní Lipka. 
děkuji 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Nosková Dana <d.noskova(a)kraliky.eu> 
Komu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datum: 1. 12. 2017 11:06:55 
Předmět: RE: Žádost o sdělení informací dle zákona č.106/1999Sb.  

Na základě vaší žádosti dle zákona o informacích o poskytnutí elektronické kopie 
dokumentu, který byl zaslán firmou Povodí Labe dne 6.11.2017 ve věci stížnosti na 
odstranění 4 plastových trubek vyvedených z nemovitosti č. p. 37 v k. ú. Horní Lipka na 
soukromý pozemek p. č. 2737/2 v k. ú. Horní Lipka vám jej níže dokládám. 

 Dana Nosková 

MÚ Králíky, odbor ÚPSÚ 



   

E.mail: 

po 06.11.2017 14:22 

od: K.L. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RE: Odpověď: stížnost Sxxxxxxxxxx 

  

Dobrý den, 

v kupní smlouvě je doslova v odstavci     V.   PŘEDMĚTNÝ POZEMEK JE PŘEVÁDĚN BEZ 
DLUHŮ, PRÁVNÍCH ČI JINÝCH ZÁVAD A JEHO SKUTEČNÝ FYZICKÝ STAV JE V DOBĚ 
PŘEVODU JEHO VLASTNICTVÍ KUPUJÍCÍMU DOBŘE ZNÁM. 

 Toto musím potvrdit, pan Sxxxxxx velice dobře před koupí pozemek znal. Jak již jsem 
níže psal měl potrubí rozporovat před koupí pozemku. Je to jako bychom teď chtěli po 
panu  Sxxxxxxxx aby voda z jeho koryta netekla do našeho DVT pod ním. Je to stejný 
nesmysl jako jeho požadavky. Do kupní smlouvy Vás mohu nechat nahlédnout, ale neradi 
bychom ji dávali z ruky.  

                                                                                                                                 
          S pozdravem Lxxxxxxxx 

  

From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Sent: Monday, November 27, 2017 10:41 AM 
To: kraliky(a)orlicko.cz 
Subject: Žádost o sdělení informací dle zákona č.106/1999Sb.  

   

Žádám dle zákona o informacích o elektronické poskytnutí kopie dokumentu,  zaslanému  p. 
Noskové, firmou  Povodí Labe, ze dne 6.11.2017 ve věci  stížnosti, na odstranění 4 
plastových trubek vyvedených  z nemovitosti čp. 37 v k.ú. Horní Lipka na soukromý pozemek 
p.p.č. 2737/2 k.ú. Horní Lipka. 

  

Děkuji 

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
Ústí nad Orlicí 
562 06 
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