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NAŠE Č. J.: MMB/0044828/2020/Sive

Vážený pan

Zbyněk Lukavský

Omice 48

664 41 OMICE

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Mgr. Bc. Veronika Šimáčková
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 29.01.2020
POČET LISTŮ: 02

OBJEDNÁVKA: Objednávka na pokos travinných společenstev podél trvalých zábran pro

bezpečnou migraci obojživelníků v okolí Žebětínského rybníka v roce 2020

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“) si u Vás objednává pokos travinných

společenstev včetně odstranění pokosené biomasy podél trvalých zábran pro bezpečnou migraci

obojživelníků v okolí přírodní památky Žebětínský rybník v roce 2020. Práce budou provedeny podél trvalých

zábran, v prostoru, který nezasahuje do přírodní památky Žebětínský rybník a do jejího ochranného pásma,

ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Předmět objednávky a podmínky pro realizaci objednávaných prací:

- zhotovitel provede v roce 2020 dvojnásobný pokos travinných společenstev podél zábran

umožňujících bezpečnou migraci obojživelníků;

- pokos bude proveden v pásu 1,5 m podél zábran z vnitřní strany a 0,5 m podél zábran

na násypu hlíny z vnější strany (plochy jsou v prostoru, který není součástí přírodní památky

Žebětínský rybník a jejího ochranného pásma);

- 1. seč bude provedena během druhé poloviny května 2020 (termín bude objednatelem

telefonicky, popř. emailem upřesněn), 2. seč během druhé poloviny září 2020;

- práce budou provedeny ručně křovinořezem a biomasa bude odstraněna do jednoho týdne

po pokosení;

- kosení nebude prováděno v časných ranních a podvečerních hodinách a za vlhkého počasí;

- součástí údržby zábran pro usnadnění migrace je také čištění průchodů a roštů pod vedlejšími

cestami.

CENA: 25.000 Kč (zhotovitel není plátcem DPH)

TERMÍN PLNĚNÍ: 30.09.2020

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury), polovinu celkové částky

lze fakturovat již po prvním provedeném pokosu

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.
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Při nedodržení podmínek uvedených v objednávce, především pak při nedodržení termínu prací a jejich 

rozsahu nebo provedení v odpovídající kvalitě, nebude výše uvedená částka proplacena, popřípadě nebude 

proplacena v plné výši a zhotovitel výše uvedených prací již nebude v příštích letech k podání nabídky 
na provedení těchto prací vyzýván. 
 

Po provedení prací bude jejich ukončení oznámeno OŽP MMB a bude provedena místní prohlídka 
provedených prací. Na základě dokončení a převzetí prací bude vystavena faktura se lhůtou splatnosti do 
30 dnů ode dne doručení faktury. 
 
Originál faktury, prosím, zašlete na adresu odběratele (viz fakturační údaje), na obálku uveďte: 

„Příjemce, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno“. 
 

OŽP MMB Vám děkuje za spolupráci. 
 

S pozdravem 

 

   

 

 

 

Ing. Martin Vaněček 

vedoucí Odboru životního prostředí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 


