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Janulíková Alena

Od: Jiří Cigánek <ciganek.j@byvastpro.cz>
Odesláno: středa 29. července 2020 15:09
Komu: Janulíková Alena
Předmět: RE: Žádost o akceptaci objednávky
Přílohy: SKM_C25820072909420.pdf

Dobrý den, 
 
Akceptuji přiloženou objednávku č. O/0338/2020/OBH/1 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Cigánek 
+420 777 252 883 
 
BYVAST pro s.r.o. 
U Rourovny 697/16 
Ostrava Svinov 
721 00  
 

From: Janulíková Alena <Alena.Janulikova@ovajih.cz>  
Sent: Wednesday, July 29, 2020 2:23 PM 
To: Jiří Cigánek <ciganek.j@byvastpro.cz> 
Subject: Žádost o akceptaci objednávky 
Importance: High 
 
Dobrý den, 
 
žádám Vás tímto o akceptaci objednávky č. O/0338/2020/OBH/1 na  zpracování projektové dokumentace ,,Oprava 
oplocení Husarova 56/70, Ostrava-Výškovice“ – vícepráce 
 
Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem 
 

Alena Janulíková 
technik 
 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih  
odbor bytového a ostatního hospodářství 
Horní 3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka 
T +420 599 430 474 
M +420 736 532 515 
E  alena.janulikova@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 e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné 
smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli 
fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení v rámci příslušných orgánů statutárního města 
Ostravy. 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 
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nezakládají jejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný 
nárok vůči jejímu odesílateli. 

 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 
 
From: copy_OBH@ovajih.cz <copy_OBH@ovajih.cz>  
Sent: Wednesday, July 29, 2020 11:42 AM 
To: Janulíková Alena <Alena.Janulikova@ovajih.cz> 
Subject: Sken z kopirky 
 
 


