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ešek Tadeáš (Magistrát města Brna)

Od: ng. Jana Dudková
Odesláno: 27. ledna 2020 12:31
Komu: Magistrát města Brna)

ředmět: Re: p. č. 7747/85 v k. ú. Židenice - znalecký posudek

Dobrý den,

otvrzuji tímto řijetí níže uvedené objednávky.

S ozdravem

Dudková

Dne 24.01.2020 v 9:17 (Magistrát města Brna) na sal(a):

Dobrý den,

aní inženýrko, objednáváme u Vás z racování znaleckého osudku uvedeného níže. Zasílám Vám
ředem objednávku v elektronické odobě. Pode saná Vám v a írové formě dorazí během říštího

týdne.

Děkuji Vám.

S ozdravem

ddělení plánování staveb I dbor investiční
agistrát města Brna I Kounicova 67 I 601 67 Brno

Telefon: 54217 4452 I E-mail:
www.brno.cz | facebook | tw

le obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů, Vás v rámci infomační povinnosti o
zpracování osobních údajů informujeme, že na stránce www.brno.cz/G PR je zveřejněna informace o nakládání s osobními údaji.

rom: Ing. Jana Dudková
Sent: Tuesday, January 2
To: (Magistrát města Brna)
Subject: Re: . č. 7747/85 v k. ú. Židenice - znalecký osudek

Dobrý den,

osudky je možné vy racovat za cenu 2.700,- Kč + DPH tj. celkem 3 267,- Kč

S ozdravem

Dudková
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Dne 15.01.2020 v 14:26 (Magistrát města Brna) na sal(a):

Vážená aní inženýrko,

statutární město Brno (dále jen město) obdrželo žádost o vyjádření k využití
ředku ního ráva dle § 101 stavebního zákona k ozemku . č. 7747/85 v k. ú.

Židenice. Předku ní rávo bylo k ozemku za sáno ro veřejně ros ěšnou stavbu
VPS 30/03-II/6 „rozšíření lochy ro křižovatku“.

S odkazem na výše uvedené se na Vás, v rámci růzkumu trhu, obracíme s dotazem,
zda by u Vás bylo možné objednat znalecký posudek na stanovení ceny zjištěné a
ceny obvyklé pozemku p. č. 7747/85 v k. ú. Židenice s termínem plnění do 14. 2.
2020. V ří adě Vašeho zájmu rosíme o sdělení ceny bez DPH a s DPH.

V říloze zasílám vyznačení ozemku . č. 7747/85 v k. ú. Židenice a veřejně
ros ěšné stavby.

Vaši od ověď očekáváme do středy 22. 1. 2020.

Děkuji Vám

S ozdravem

ddělení plánování staveb I dbor investiční
agistrát města Brna I Kounicova 67 I 601 67 Brno

Telefon: 54217 4452 I E-mail:
www.brno.cz | facebook | twitter

le obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních
předpisů, Vás v rámci infomační povinnosti o zpracování osobních údajů informujeme, že na stránce
www.brno.cz/G PR je zveřejněna informace o nakládání s osobními údaji.


