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Udržovací práce erodovaného břehu Žebětínského rybníkaOBJEDNÁVKA:

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

erodovaného břehu Žebětínského rybníka. Práce budou provedeny na pare. č. 2173/6 (přírodní památka (dále

jen ,,PP“) Žebětínský rybník) a 3840 (ochranné pásmo PP) v k.ú. Žebětín na břehu rybníka v délce cca 20

metrů v pásu vedoucího od přelivového objektu podél přilehlé komunikace.

Předmět objednávky a podmínky pro realizaci objednávaných prací:

opevnění břehu bude provedeno kamennou rovnaninou z lomového kamene o objemu přes 3 m3

a o velikosti 200-500 kg s oživením
v případě nutnosti bude rybník upuštěn dle potřeb zhotovitele, před následným napuštěním rybníka

proběhne pochůzka ornitologa, aby nedošlo k ohrožení hnízdících vodních ptáků,

veškeré práce budou hotovy nejpozději do 15. března (z důvodu předpokládaného začátku migrace

obojživelníků), pokud by se práce nestihly realizovat v tomto časovém úseku, budou pokračovat

nejdříve po ukončení migrace obojživelníků, cca ke konci září, termín bude v tomto případě upřesněn

po domluvě s OŽP MMB,
provozní hladina rybníka bude následně po ukončení prací ideálně cca 10 cm pod přelivnou hranou

bezpečnostního přelivu (hodnota 40 -45 na vodočetné lati)

36.300 Kč včetně DPH

30.000 Kč bez DPH

do 15.3. 2020, pokud by se práce nestihly realizovat v tomto časovém úseku, budou

pokračovat nejdříve ke konci září 2020, termín bude v tomto případě upřesněn po

domluvě s OŽP MMB.

fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury).

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.

Ing./Martin Vaněček

vecjoucí Odboru životního prostředí

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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