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MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ

ZE DNE

NAŠE ČJ
ZM - Servis, s.r.o.

Malátova 2344/12

612 00 BrnoSPIS ZN

VYŘIZUJE

TELEFON

E-MAIL

FAX

OBJEDNÁVKA (havarijní): 9662020192

21.02.2020ZE DNE:

Termín dodání :

Měna objednávky: CZK

15.03.2020

Objednáváme u Vás:

Obj.množ. MJ

Cena celkemPol. Předmět objednávky Cena/MJ

1 JV

00010 Pozemky - k.ú. Obrany

Objednáváme u Vás okamžitou opravu oplocení na pozemku p.č. 178/4k.ú. Obrany, při ul. Hlaváčové, v
proluce mezi RD 26 a 26a. Stávající starou, rezivou a nefunkční bránu požadujeme opravit nebo vyměnit
za bránu novou, ke které bude možnost přidělat branku, a to po odstranění neoprávněné postavené zdi
na pozemku města. Část oplocení je ze sloupku stržená a zdemolována, na pozemek vnikají nepovolané
osoby a naváží odpad. Požadujeme vyrovnání oplocení nebo nahrazení novým pletivem a přivážení ke
sloupkům, které je potřeba osadit a zabetonovat. Dále požadujeme upravit nájezd od chodníku k pozemku
tak, aby vjezd byl nižší plynulý, tj. snížit nájezd a tedy i nová brána bude osazena níže a v rovině
podle sníženého nájezdu. Bránu požadujeme opatřit řetězem a zámkem. Součásti zakázky je ekologická
likvidace kovového a jiného odpadu, fotodokumentace před a po ukončení prací. Dodržujte pokynů
zadavatele.

34 000,00 34 000,00

Celková cena s DPH do 34 000,00 CZK

vedoucí odboru, Odbor správy majetku

Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.
Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je
splatná do 21 dnů ode dne vystaveni faktury zhotovitelem.
Fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 601 67 Brno
Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno


