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OBJEDNÁVKA:

Hydrogeologické posouzení pohřebiště Tuřany

ICO: 269 07 909

Vážení
objednáváme u Vás vypracování revize hydrogeologického posudku včetně předběžného návrhu řešení
problematiky zvýšené hladiny podzemní vody na pohřebišti Brno- Tuřany. Rozsah posudku bude vycházet ze
zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. ve znění zákona č. 193/2017 Sb. a metodického pokynu České sociace
hydrogeologů č. 2/2002.
Posudek bude obsahovat zejména:
® Rešerši okolních vrtů a studní.
® Rekapitulaci technických opatření provedených pro snížení hladiny podzemní vody na pohřebišti
od roku 2019.
® Konzultaci reálné účinnosti opatření podle předchozí odrážky s hrobníkem včetně osobního šetření ve
vykopaných hrobech.
® Popis litologických profilů ve vykopaných hrobech - původního profilu bez zásypů.
® Měření na stávajících studnách.
• Odhad hloubky volné hladiny a výstupu kapilární třásně, návrh tlecí doby a korelace našich poznatků se
zkušenostmi hrobníka a jeho předchůdců na různých částech pohřebiště
• Předběžný návrh dalších opatření, bude-li shledáno, že se hladinu podzemní vody nepodařilo efektivně
snížit tak, aby mohla být prodloužena tlecí doba.
Posudek bude předložen ve 3 tištěných verzích a elektronické verzi.
CENA BEZ DPH:
DPH (21 %):
CENA CELKEM S DPH:
TERMÍN PLNĚNÍ:
ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

17 000-, Kč
3 570,- Kč
20 570,- Kč
31.03.2022
fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury). OŽP MMB souhlasí
s elektronickou podobou faktury. Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky
(viz naše č.j.).
, V případě nedodržení zákonných náležitostí faktury může být faktura vrácena
dodavateli.
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V případě, že ekonomický systém umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např.
ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně
příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: ozp-faktury@brno.cz.
Pokud nelze takto postupovat, zašlete prosím fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno,
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor životního prostředí.

'

vedoucí Odboru životního prostředí

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Příjemce: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno
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