
Od:

Komu: Krejčí Jana (MMB)

Předmet: RE: Objednávka - Voiče Mail

Datum: 15. listopadu 2021 15:17:35

Dobrý den, paní Krejčí,
Potvrzuji prijetí objednávky.

S práním hezkého dne

0 22 | Praha 4

From: Krejčí Jana (MMB) <krejči.jana@brno.čz>
Sent: Monday, November 15, 2021 11:31 AM
To
Subject: Objednávka - Voiče Mail

Dobrý den,

v příloze Vám posílám objednávku na zřízení hlasové služby přo nahřávání a spřávu vzkazu při
druhém opakovaném verejném projednání Návrhu nového Územního plánu mesta Brna, které se
uskuteční v úterý 7. 12. 2021 v pavilonu E brnenského výstavište. Současne si Vás dovoluji
požádat o potvřzení objednávky e-mailem, a to v co možná nejkřatším teřmínu. Objednávka
(včetne jejího potvrzení) bude následne zverejnena prostredničtvím Registru smluv.

Dekuji.

Jana Krejčí, BA
vedoučí referátu, ekonom
Referát ekonomicko-provozní
Odbor územního plánování a rozvoje
Magistrát mesta Brna | Kounicova 67 | 601 67 Brno
T: +420 542 174 149 | E: krejci.jana@brno.cz
www.brno.čz | fačebook | twitter

Olympijský festival Brno

Obsah této zprávy má výlučně komunikační čharaktěr. Něprědstavujě návrh na uzavrění smlouvy či na jějí změnu ani prijětí prípadného návrhu.
Smlouvy či jějičh změny jsou spolěčností O2 Czěčh Rěpublič a.s. uzavírány v písěmné formě něbo v podobě a postupěm podlě príslušnýčh
všeobecných podmínek spolecnosti O2 Czech Republic a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávnenou
osobou na základě písěmného pověrění. Smlouvy o smlouvě budoučí jsou uzavírány výhradně v písěmné formě, vlastnoručně poděpsané něbo s
uznávaným elektronickým podpisem. Podmínky, za nichž O2 Czech Republic a.s. pristupuje k jednání o smlouve a jakými se rídí, jsou dostupné
zdě.



Thě čontěnt of this měssagě is intěnděd for čommuničation purposěs only. It doěs něithěr rěprěsěnt any čontračt proposal, nor its aměndměnt or
aččěptančě of any potěntial čontračt proposal. O2 Czěčh Rěpublič a.s. čončluděs čontračts or aměndměnts thěrěto in a writtěn form or in thě form
and thě pročědurě in aččordančě with rělěvant gěněral těrms and čonditions of O2 Czěčh Rěpublič a.s., if all rěquirěměnts arě agrěěd. Contračts
arě čončluděd by an authorizěd pěrson ěntitlěd on thě basis of a writtěn authorization. Contračts on a futurě čontračt arě čončluděd solěly in a
writtěn form, sělf-signěd or signěd by měans of an advančěd ělěčtronič signaturě. Thě čonditions unděr whičh O2 Czěčh Rěpublič a.s. něgotiatěs
čontračts and unděr whičh it pročěěds arě availablě hěrě.


