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NAŠE Č. J.: MMB/0378708/2022/Si Vážený pán

Ing. Tomáš VolekSPIS. ZN.: /OD/MMB//2022

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 18.7.2022

POČET LISTŮ: 01

OBJEDNÁVKA: Objednávka č. 9542200142 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 dle platných oceňovacích

předpisů:

Předmět ocenění:

Pozemky p.č. 1085/1 orná půda o výměře 916 m2, p.č. 1085/10 orná půda

o výměře 262 m2, dle GP č. 2017-1108/2022, p.č. 1085/14 zahrada o výměře 43 m2, (po zápisu

GP č. 2017-1108/2022 i GP č. 1998-1495/2021), p.č. 1085/15 za 2

1495/2021), vše v k.ú. Soběšice, v podílovém spoluvlastnictví

včetně všech součástí a příslušenství,

u sp.zn. STU/04/005887/12/Such ze dne

09. 05. 2012, která tvoří součást těchto pozemků.

Pozemky p.č. 1085/2 orná půda o výměře 245 m2, p.č. 1085/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře

6 m2, oba v k.ú. Soběšice, ve vlastnictví společnosti Openline s.r.o. - dle LV č. 851.

Druh a počet:

cena obvyklá – 3 paré, prosíme, aby ve znaleckém posudku 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.
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Znalečné za vypracování znaleckého posudku nesmí převýšit cenu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti

ČR č. 504/2020 Sb., o znalečném a zároveň nesmí převýšit částku 20.000,- Kč bez DPH za znalecký posudek

(znalec je plátcem DPH).

Termín dodání: do 26.7.2022 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 Příjemce: Magistrát města Brna

Dominikánské náměstí 196/1 Odbor dopravy

602 00 Brno Kounicova 67

IČO: 44992785 601 67 Brno

DIČ: CZ44992785

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


