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Spolek
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně - Kníničkách, Rozdrojovicích a
Jinačovicích", IČO 26653486
-------------------------------------------------------------------------------------------Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Věc: Žádost o informace dle zákona 106/99 - Smlouva o poskytování
právních služeb - Mgr. Ing. JÁN BAHÝĽ
Kancelář architekta města Brna uzavřela Smlouvu o poskytování právních služeb
- Mgr. Ing. JÁN BAHÝĽ ze dne 14.08.2018 za 1 728 000 CZK
Podle této smlouvy:
Klient si sjednává touto smlouvou u Advokáta poskytování právních služeb
spočívající v (i) sepisování listin
nebo jejich revizi a/nebo (ii) udělováním právních porad a konzultací Klientovi,
včetně zpracování právních
stanovisek ve věcech změn územního plánu města Brna, nového územního plánu
Brna, územních studiích na
území města Brna a železničního uzlu Brno, a Advokát se k těmto právním
službám v rozsahu shora uvedených
činností zavazuje.
Požadujeme
a) kopii veškeré korespondence k této smlouvě se všemi subjekty, tj. i včetně
korespondence související s postupem, kterým byl pro tyto právní služby zvolen
jmenovaný advokát.
b) předat kopie všech listin a jejich revizi dle bodu (i) citovaného výše za
dosavadní dobu plnění smlouvy
c) předat kopie všech stanovisek dle bodu (ii) citovaného výše za dosavadní dobu
plnění smlouvy
d) předat kopie všech faktur z plněni předmětné smlouvy včetně doložení, co

konkrétně bylo fakturováno
e) předat kopie předávacích protokolů k plněním dle bodů (i) a (ii) citovaných
výše za dosavadní dobu plnění smlouvy
f) sdělit jaké právní rady a konzultace za dosavadní dobu plnění smlouvy poskytl
advokát povinnému subjektu, pokud tyto nejsou doloženy dokumenty předávanými
dle bodů b) a c) výše
Korespondenci se rozumí veškera korespondence přijatá i odeslaná,
listinná, faxová i emailová, zápisy a záznamy z jednaní včetně pozvánek a
prezenčních listin a dokumenty předané osobně.
Pro jednání v dané věci, kde nebyl z jednáni pořizován zápis/záznam pod
termín "korespondence" spadají i následující informace, které požadujeme
vydat, a to informace o tom, kdo a kdy s kým v dane věci jednal, kdo jednáni
a jak svolal, kdo se jednání účastnil, kdy a kde, resp. jak, jednání proběhlo, o
čem bylo jednáno a jaké závěry byly přijaty.
Ves požadujeme elektronicky.
Dodává se, že odeslání informací je požadováno bud elektronicky, a to do 20
MB na adresu
nebo pro vetší objem v MB na adresu
právnické osoby uvedené v záhlaví, tj. spolek „Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“,
tj. bez
uvedení jména „doc. Petr Firbas“, neboť chybně adresovaná korespondence s
uvedením jména „doc. Petr Firbas“ nemůže být řádně doručena. Na uvedené
adrese má totiž sídlo právnická osoba, spolek, a ne fyzická osoba „doc. Petr
Firbas“.
Za spolek
doc. Petr Firbas
předseda

