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Objednávka znaleckých posudků č. 9562200083
Vážený pane inženýre
objednáváme u Vás zpracování dvou znaleckých posudků na stanovení ceny obvyklé a ceny zjištěné pozemků
zapsaných na listu vlastnictví č. 1453 - pozemky p. č. 1410/1, 1419, 1425/1, 1426/1, 1426/2 vše v k. ú.
Brněnské Ivanovice a pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 1304 - pozemky p. č. 1410/6, 1420/1, 1423/1,
1431 vše v k. ú. Brněnské Ivanovice, které jsou dotčeny veřejně prospěšnými stavbami dle ust. § 101
stavebního zákona ve prospěch Statutárního města Brna.
Termín plnění je do 15. 8. 2022 a cenou do 30.000 Kč + DPH.
Znalecké posudky budou podkladem pro uzavření kupních smluv v rámci využití předkupního práva
statutárního města Brna pro veřejně prospěšné stavby „VPS 49/07-II/3 stavba nové obslužné komunikace k
návrhovým plochám bydlení" a „VPS 49/07-II/2 rozšíření ploch ostatní městské zeleně".
Počet vyhotovení: 2 paré.
Splatnost: 30 dnů od doručení daňového dokladu - faktury.
Objednávka bude hrazena z rozpočtu Odboru investičního MMB, § 3639, pol. 5166, ORG 7560.
Fakturu za vyhotovený znalecký posudek adresujte následovně:
Odběratel
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČ:44992785
DIČ: OZ44992785
ID datové schránky: a7kbrrn
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Fakturu včetně znaleckého posudku zašlete na korespondenční adresu:
Magistrát města Brna
Odbor investiční
Kounicova 67a
601 67 Brno
Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.
Do faktury prosím uveďte číslo objednávky.
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

vedoucí Odboru investičního
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