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Objednávka dodatků znaleckých posudků č. 9562200065

Žádáme Vás o vyhotovení dodatků ke znaleckým posudkům č. 19-2021 ze dne 27. 04. 2021 a č. 20-2021 ze

dne 29. 04. 2021, dle aktuálních oceňovacích předpisů, a dle informací a podkladů zaslaných e-mailem ze

dne 05. 05. 2022 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.

Každý dodatek ke znaleckým posudkům zpracovaný na cenu obvyklou prosíme dodat ve 3 paré. Prosíme,

aby v dodatcích bylo výslovně uvedeno, že „se jedná o cenu konečnou, tj. včetně DPH", dále dle § 1c odst. 1

oceňovací vyhlášky nepožadujeme mít součástí ocenění i určení ceny zjištěné.

Účelem je převod nemovitostí.

Znalečné za vypracování dodatků znaleckých posudků nesmí převýšit cenu dle vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti ČR č. 504/2020 Sb., o znalečném a zároveň nesmí převýšit částku 15.730,- Kč včetně DPH

za dodatky ke znaleckým posudkům (znalec je plátcem DPH).

Termín dodání: do 25. 05. 2022
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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 investiční

Kounicova 67a

601 67 Brno

Do faktury prosím uveďte číslo objednávky.

Fakturu včetně znaleckých posudků zašlete na korespondenční adresu:

Brněnské komunikace a.s.

Středisko majetkoprávní

Renneská třída 787/1 a

639 00 Brno - Štýřice

Kontaktní osoba:

Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

Po obdržení objednávky Vás žádáme o potvrzení jejího převzetí a odsouhlasení podmínek včetně

termínu na e-mail

Bližší informace a podklady Vám poskytneme na výše uvedeném kontaktu.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor investiční

Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz

2


