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Objednávka č. 9 62 22 00 015 – Dokumentace posouzení záměru „Bytová výstavba Kamenný vrch II"

Na základě Vaší nabídky ze dne 14.3.2022 objednáváme u Vás zpracování Dokumentace posouzení

záměru „Bytová výstavba Kamenný vrch II" dle §8 zákona 100/2001 Sb.

Záměr je charakterizován jako výstavba komplexu nových bytových domů v dosud nezastavěném území, o

nutnosti zpracování dokumentace bylo rozhodnuto v rámci zjišťovacího řízení provedeném Krajským úřadem

Jihomoravského kraje č.j. JMK 150347/2019.

Předmětem plnění dle této objednávky je zpracování Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu

100/2001 Sb. a koordinační podpora spočívající v spolupráci při zadávání doprovodných studií pro tuto

dokumentaci, spolupráce při supervizi podkladů pro zpracování těchto studií a následně také spolupráce při

akceptaci výsledných studií.

Požadované podklady:

· situační zákres

· aktualizovaný technický popis záměru

· dopravní model obsahující údaje o kapacitách a dopravních intenzitách pro hodnocené

varianty, nulový a stávající stav

· hluková studie

· studie vlivu na veřejné zdraví

· hodnocení vlivu na krajinný ráz

· biologický průzkum lokality

Kontaktní osobou objednatele pro případně další konzultace a upřesnění v průběhu zpracování:

Ing. Jan Sponar, ved. odd. bytové výstavby a správy bytového fondu BO MMB

Cena zahrnuje vyhotovení 4 výtisků a elektronické verze (stejnotisku) ve formátu *.pdf.

Cena plnění se člení takto:

1. Zpracování textu Dokumentace 15 000,- Kč bez DPH

(v souladu s bodem 4.4. smlouvy e.č. 6218173716)

2. Koordinační podpora 30 000,- Kč bez DPH

CENA CELKEM: 45.000,- Kč bez DPH

TERMÍN DODÁNÍ: Zpracování Dokumentace do 3 týdny od předání všech doprovodných studií

a ostatních nutných podkladů, Koordinace termín bude shodný s dokončením dokumentace.
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MÍSTO DODÁNÍ: Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno

ÚHRADA: fakturou (splatnost do 14 dní ode dne doručení faktury)

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: cz44992785

UPOZORNĚNÍ: Fakturu je třeba doručit elektronicky na adresu: bo-faktury@brno.cz

S pozdravem

JUDr. Iva Marešová

vedoucí Bytového odboru
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Kopie: spis BO –


