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Chlumecká Ivana Ing.

Od: podlahysikora@seznam.cz
Odesláno: 16. dubna 2019 15:03
Komu: Chlumecká Ivana Ing.
Předmět: Re: Žádost o akceptaci objednávky

Dobrý den, akceptujeme objednávku na vícepráce k objednávce č. O/0682/2019/OBH ze dne 16.4.2019 na 
akci "Havarijní oprava podlahy v objektu na ul.Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh. 
S pozdravem Kološová 
 
 
PODLAHY Sikora s.r.o. 
Mostárenská 68/47 
703 00 Ostrava-Vítkovice 
IČ: 27835260 
DIČ: CZ27835260 
mob.: 608 956 710 
e-mail: podlahysikora@seznam.cz 
www.podlahysikora.cz 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Chlumecká Ivana Ing. <Ivana.Chlumecka@ovajih.cz> 
Komu: podlahysikora@seznam.cz <podlahysikora@seznam.cz> 
Datum: 16. 4. 2019 13:45:40 
Předmět: Žádost o akceptaci objednávky  
 

Dobrý den, 

  

žádám Vás o akceptaci objednávky na vícepráce k objednávce č. O/0682/2019/OBH ze dne 16.04.2019 na 
akci: „Havarijní oprava podlahy v objektu na ul. Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh“. 

  

  

S pozdravem 

  

Ing. Ivana Chlumecká 

referent - technik NP  

  

Úřad městského obvodu Ostrava - Jih 

odbor bytového a ostatního hospodářství 



2

Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

T +420 599 430 333 

M +420 702 003 539 

E ivana.chlumecka@ovajih.cz 

W www. ovajih.cz 

  

Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se 
domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně přiložených příloh z 
Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah 
této zprávy ani přiložených příloh. 

Tato zpráva není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím nabídky, není-li v ní uvedeno jinak. Je-li tato zpráva součástí 
procesu vyjednávání smlouvy, bere adresát zprávy na vědomí, že z ní nelze vyvozovat povinnost uzavřít smlouvu, a že nemůže 
založit jeho důvodné očekávání na uzavření smlouvy. Ukončení vyjednávání o smlouvě ze strany statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Ostrava-Jih v jakékoli fázi vyjednávání, a to i bez vážného důvodu, nemůže být považováno za protiprávní či 
umožňující vznik jakýchkoliv závazků městského obvodu nebo nároku vůči němu. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze 
zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv 
sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají adresátovi žádné nároky vůči městskému obvodu, a 
to ani nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

  


