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Hlisníkovská Pavlína Ing.

Od: Miroslav Straka <strakamirek@seznam.cz>
Odesláno: pondělí 11. července 2022 15:12
Komu: Hlisníkovská Pavlína Ing.
Předmět: Re: MŠ Gurťjevova - objednávka k akceptaci

Dobrý den, 
 
objednávku akceptuji a souhlasím s níže uvedeným textem. 
 
S přáním hezkého dne. 
 
Straka 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hlisníkovská Pavlína Ing. <Pavlina.Hlisnikovska@ovajih.cz> 
Komu: Miroslav Straka <strakamirek@seznam.cz> 
Datum: 11. 7. 2022 14:53:09 
Předmět: MŠ Gurťjevova - objednávka k akceptaci 
 

Dobrý den,  

Přikládám elektronicky podepsanou objednávku O/1847/2022/OŠK na opravu laviček a 
stolů v MŠ Gurťjevova. 

Žádám Vás o akceptaci objednávky a souhlas s níže uvedeným textem:   

Uděluji tímto Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se 
zveřejněním celého textu objednávky č. O/1847/2022/OŠK ze dne : 11.07.2022, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeným dle zákona číslo 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu či objednávku uveřejnit 
dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu 
smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě či 
objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních 
předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.  

  

  

Pro akceptaci postačí Vaše e-mailová odpověď na tuto zprávu s větou: „objednávku 
akceptuji a souhlasím s níže uvedeným textem“, pokud souhlasíte. 

Děkuji. 

  

  

Ing. Pavlína Hlisníkovská 
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technik oddělení školství  

  

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 

Odbor školství  a kultury 

Oddělení školství 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

T +420 599 430 267 

M +420 605 292 239 

  

E pavlina.hlisnikovska@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. 

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 

  

  

 

 
Tento e-mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.  


