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VÁŠ DOPIS Č. J.: --- Frank Bold Advokáti, s. r. o.

Údolní 567/33

602 00 Brno

IČO: 28359640

DIČ: CZ 28359640

ID: auwd5w7

ZE DNE: ---
NAŠE Č. J.: MMB/0416497/2021
SPIS. ZN.: 4100/OÚPR/MMB/0416497/2021

VYŘIZUJE: JUDr. Dagmar Janevová
TELEFON: +420 542 174 149
FAX:

E-MAIL: janevova.dagmar@brno.cz

DATUM: 9. 8. 2021
POČET LISTŮ: 1

Objednávka č. 9412100022

Objednáváme u Vás právní služby z oblasti práva na informace dle zákona o svobodném přístupu

k informacím, a to zpracování:

- Podkladu pro vydání Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace spolku Brno Plus, z. s., v žádosti

bylo požádáno o seznam klientů advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, s. r. o., kterým tato

advokátní kancelář poskytovala právní služby v souvislosti s veřejným projednáním ÚPmB v roce

2020.

- Vyjádření ke skutečnostem uvedeným v Odvolání spolku Brno Plus, z. s. proti rozhodnutí o

odmítnutí žádosti o informace, tj. zejm. k zákonným důvodům pro odmítnutí žádosti o informace,

k popíranému testu proporcionality a k tvrzeným střetům zájmů.

Předpokládaná cena zakázky: do 45.000,- Kč (bez DPH)

Hodinová sazba: 2.390,- Kč

Předpokládaný rozsah: do 15 hod.

Termín odevzdání: do 16. 8. 2021

Fakturační údaje: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ 44992785

Adresa pro doručení faktury: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje,

Kounicova 67, 601 67 Brno.

Přijetí objednávky nám, prosím, potvrďte nejpozději do 5 ti dnů od obdržení objednávky. Odsouhlasením této
objednávky berou účastníci na vědomí, že statutární město Brno je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. b)
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a obsah této objednávky a její potvrzení budou
uveřejněny v registru smluv zřízeném MVČR, a to dle § 5 zákona o registru smluv, za současného
respektování výjimek zde uvedených.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Ing. arch. Pavla Pannová
vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje


