
Naše značka 
2146010517 

Váě dopis / ze dne 

Telefon 

841 444 555 

Místo odesláni / datum 
V Praze 1.10.2014 

česká podnikatelská pojišťovna, a.s. , Vienna Insurance Group 
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, DIČ: CZ63998530 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433 
P.O. Box 28, 664 42 Modříce, klientská linka.: 841 444 555 • E-MAIL: 
líkvidace@cpp.cz 

Magistrát města Chomutova 
Doruč-ííno: 06. 10.201 ' ! 
MMCH/1084e5/2014 

  

mmches566f02d8 

Magistrát města 
Chomutov 
Odbor stavební úřad 
Husovo náměstí 104 
430 01 Chomutov 

Věc: Žádost O poskytnuti informací 

Pojištríá událost: 
Pojistná smlouva: 
Datum vzniku škodné události: 
Pojištěný: 
Pojištěné vozidlo: 
Poškozený: 
Poškozený majetek: 

2146010517 
3820093826 
16.4.2014 
Manta Trans s.r.o., Klicperova 2576/9, 301 00 Plzeň 
Iveco Eurocargo RZ: 4
M  O Lipská 2099/49, 430 03 Chomutov 
balkón, zábradlí 

Vážení, 
zabýváme se likvidací výše uvedené pojistné události, při které došlo k poškození balkónu a zábradlí {pádu 
balkonu se zábradlím) na domě Lipská  obec Chomutov PSČ 562 71, parcela číslo  
katastrální území Chomutov II (652636). Nemovitost je ve vlastnictví L Ř a V  O . Za 
účelem dalšího šetření likvidace této škodné událostí Vás žádáme o poskytnutí informací na naše níže 
uvedené dotazy s odkazem na Zákon 106/1999 Sb. 

- byla na Váš stavební úřad podána žádost o vydání stavebního povolení ve vazbě na výměnu oken objektu 
(změna velikosti oken) a úpravu nebo odstraněni balkonu nad vstupními dveřmi? 
- bylo na Váš stavební úřad podáno ohlášení o prováděni těchto stavebních úprav ovlivňujících vzhled 
budovy? 
- byly podle Vaší evidence prováděny na uvedené nemovitosti změny vzhledu v souvislosti s rekonstrukcí, 
které vyžadovaly tuto činnost ohlásit na stavebním úřadě (v letech 2004 až 2014)? 

Děkujeme za vyřízení a za spolupráci 

Veškerou korespondenci a podklady zasílejte na: 
e-mail:,likvidace@cpp.cz 
poštou: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, P.O.BOX 28, 664 42 
Modříce 

Pro usnadněni další vzájemné komunikace vždy uvádějte naši značku (viz záhlaví tohoto 
dopisu). 

S přátelským pozdravem 

B T  
ředitel úseku likvidaci 
pojistných událostí vozidel 

J  K  
vedoucí odboru likvidací 
pojistných událostí vozidel 




