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Dobrý den, paní Krejčí,
Potvrzuji objednávku na nahrávání vzkazů.

S přáním hezkého dne

O2 Czech Republic a.s. 
 prodeje 

Adresa pro korespondenci: P.O.BOX 134 | 140 22 | Praha 4 

From: Krejčí Jana (MMB) 
Se , 2021 12:10 PM 
To:
Subject: Objednávka  nahrávání vzkazů

Dobrý den,

v příloze Vám posílám objednávku na zřízení hlasové služby pro nahrávání a správu vzkazů z důvodu 
opakovaného veřejného projednání Návrhu nového ÚPmB.
Dovoluji si Vás požádat o potvrzení objednávky a zaslání zpět na moji emailovou adresu.

Děkuji za spolupráci.

Jana Krejčí, BA
vedoucí referátu, ekonom
Referát ekonomickoprovozní
Odbor územního plánování a rozvoje
Magistrát města Brna | Kounicova 67 | 601 67 Brno
T: +420 542 174 149 | E: krejci.jana@brno.cz
www.brno.cz | facebook | twitter

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu.
Smlouvy či 
jejich změny jsou společností O2 Czech Republic a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných
podmínek 
společnosti O2 Czech Republic a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě
písemného 
pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým
podpisem. 
Podmínky, za nichž O2 Czech Republic a.s. přistupuje k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou dostupné zde. 

The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment or 
acceptance of any potential contract proposal. O2 Czech Republic a.s. concludes contracts or amendments thereto in a written form or in the form
and 
the procedure in accordance with relevant general terms and conditions of O2 Czech Republic a.s., if all requirements are agreed. Contracts are
concluded 
by an authorized person entitled on the basis of a written authorization. Contracts on a future contract are concluded solely in a written form, self
signed 
or signed by means of an advanced electronic signature. The conditions under which O2 Czech Republic a.s. negotiates contracts and under which
it 
proceeds are available here. 


