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OBJEDNÁVKA:

Objednávka č. 9542200089 na vyhotovení znaleckých posudků

Vážený pane inženýre,

podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a podle zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění pozdějších předpisů Vás žádáme o vyhotovení znaleckých posudků:
Druh a počet:
Pro účely stanovení náhrady za zřízení věcného břemene (služebnosti) spočívajícího v umístění
a provozování stavby veřejné pozemní komunikace na uvedeném pozemku a v právu provádět údržbu,
opravy, rekonstrukce či modernizace uvedené veřejné pozemní komunikace a vstupu/vjezdu na pozemek
v souvislosti s uplatněním těchto oprávnění plynoucích z uvedeného věcného břemene (služebnosti), a to ve
prospěch statutárního města Brna, dle platných oceňovacích předpisů pro rok 2022 – 2 paré. Prosíme, aby ve
znaleckém posudku bylo výslovně uvedeno, že „se jedná o cenu konečnou, tj. včetně DPH“.
Předmět ocenění:
Znalecký posudek bude sloužit pro účel zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemkům p.č. 3120/5 o
výměře 38 m2 v k.ú. Jundrov, ve výlučném vlastnictví

který

je situován pod místní komunikací v ulici Šeříková.
Znalečné za vypracování znaleckého posudku nesmí převýšit cenu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti
ČR č. 504/2020 Sb., o znalečném a zároveň nesmí převýšit částku 5.000,- Kč bez DPH
za znalecký posudek (znalec není plátcem DPH).
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Termín dodání: do 20.5.2022, včetně faktury, v jejímž textu bude uvedeno číslo objednávky, včetně splatnosti
30 dnů od vystavení faktury.
Fakturu za vyhotovené posudky adresujte následovně:
Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Příjemce: Magistrát města Brna
Odbor dopravy
Kounicova 67
601 67 Brno

Originál faktury včetně znaleckých posudků zašlete na korespondenční adresu:
Brněnské komunikace a.s.
Majetkoprávní středisko
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno - Štýřice
Kontaktní osoba:

Elektronicky vystavenou fakturu zašlete na e-mailovou adresu od-faktury@brno.cz; objednatel
doporučuje uvést do předmětu e-mailu název díla. Objednatelem preferovaný formát faktury je
ISDOC/ISDOCX.
"Text této objednávky bude uveřejněn v registru smluv".

S pozdravem

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy
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