
Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor dopravy

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy

Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz

1

NAŠE Č. J.: MMB/0151243/2020 Vážená paní
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

IČ: 75757770
DATUM: 06.04.2020

POČET LISTŮ: 02

OBJEDNÁVKA: Objednávka č. 9542000043 na vyhotovení znaleckých posudků

Vážená paní inženýrko,

podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 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:

Druh a počet:

1.) cena obvyklá - 2 paré; Prosíme, aby ve znaleckém posudku bylo výslovně uvedeno, že „se jedná

o cenu konečnou, tj. včetně DPH“.

2.) cena vyhlášková dle platných oceňovacích předpisů pro rok 2020–2 paré

Předmět ocenění:

Nově vzniklé pozemky p.č. 772/8, 772/9 a p.č. 782/15 v k.ú. Jehnice dle GP č.: 1095-165/2019; pozemky

budou dotčeny stavbou „Chodník Mokrá Hora – Jehnice“ a pozemky p.č. 772/3, 786/34, 786/36 a p.č. 786/46

v k.ú. Jehnice; na pozemcích p.č 772/3, 786/34 a p.č. 786/36 je umístěna místní komunikace, která není

předmětem ocenění; pozemek p.č. 786/46 bude dotčen stavbou „Chodník Mokrá Hora – Jehnice“.

Komunikace na pozemcích nejsou předmětem ocenění. ZP prosíme zpracovat ve výši jednotlivých

spoluvlastnických podílů. Veškeré podklady byly poskytnuty dne 02. 04. 2020.

Znalečné za vypracování znaleckých posudků nesmí převýšit cenu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti

ČR č. 432/2002 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a

tlumočnících a zároveň nesmí převýšit částku 6.000,- bez DPH za znalecké posudky (znalec není plátcem

DPH). Cena do: 6.000 Kč + DPH.

Objednávka bude hrazena z ORJ 5400 § 2212 pol. 6121 ORG 2417 – Chodník Mokrá Hora – Jehnice.

Termín dodání: do 15. 04. 2020, včetně faktury, v jejímž textu bude uvedeno číslo objednávky a název

stavby, včetně splatnosti 30 dnů od vystavení faktury.

Stavba: Chodník Mokrá Hora – Jehnice – ORJ 5400 § 2212 pol. 6121 ORG 2417
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Fakturu za vyhotovené posudky adresujte následovně:

Odběratel: Příjemce:

Statutární město Brno Magistrát města Brna

Dominikánské náměstí 196/1 Odbor dopravy

602 00 Brno Kounicova 67

IČO: 44992785 601 67 Brno

DIČ: CZ44992785

Fakturu včetně znaleckých posudků zašlete na korespondenční adresu:

Brněnské komunikace a.s.

Majetkoprávní středisko

Renneská třída 787/1a

639 00 Brno – Štýřice

Kontaktní osoba:

Text této objednávky bude uveřejněn v registru smluv.

S pozdravem

Ing. Martin Račanský

vedoucí Odboru dopravy

Potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami vč. termínu.

…………………………………………………………

Za zhotovitele


