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NAŠE Č. J.:  MMB/0256961/2020 SIGNEX spol. s r.o. 

Holzova 138 

627 00 Brno  

 

IČO: 49971344 

DIČ: CZ49971344 

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:  
   
DATUM: 23.6.2020  
POČET LISTŮ: 01 

 

 

objednávka: Objednávka schématu (projekt) a umístění dopravního značení 
 

 

Statutární město Brno v rámci podpory ožívání veřejného prostoru poskytlo součinnost při vyřízení 
formalit spojených se záborem veřejného prostranství a souvisejícího omezení dopravy, během 
pořádání akce 12.7. na Jakubském náměstí, zasahující do ulic Běhounská, Rašínova. Akce byla 

zařazena do aktivit kampaně Díky, Brno!  
Na základě Vaší nabídky objednáváme návrh schématu (projekt) na umístění dopravního značení 
plánovaného záboru ulic Brno – střed, vč. umístění a odstranění dopravního značení. 
 

Požadované parametry: 

 Návrh schématu (projekt) na umístění dopravního značení pro zábor ulic v dotčené oblasti 
viz. nákres dotčené oblasti na Jakubském náměstí a v okolí (ul.: Běhounská, Rašínova) 

 Termín a doba záboru: 12.7. 2020 14 - 20 hod. 
 Dotčenou oblast potřebujeme: uzavřít, po dobu trvání akce včetně zákazu parkování  
 Instalace dopravního značení min. 1 týden před termínem 12.7. Po akci odstranění 

dopravního značení.  
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Cena zahrnuje veškeré náklady na komplexní provedení zakázky (včetně zhotovení návrhu 
umístění dopravního značení – projekt, dopravu, instalaci dopravního značení, odklizení značek po 
akci).  

 

Specifikace počtu a typu dopravního značení: 17 DZ, 10 d.z, 5 DZ Zv., 6 VPDZ, 5 světlo, 5 Z2 vč. 
JEKL, podstavce (viz. předložená nabídka). 
Dopravní řešení:  5800,- Kč bez DPH 

Vyřízení ZUK, uzavírka 2800,- Kč bez DPH, bez poplatků a bez kauce M+D,  
Vyklizení, přeprava: 7985,- Kč bez DPH 

Uzavírka – pronájem: 1 den 757,- Kč bez DPH 
 

 

CENA bez DPH: 17.372,- Kč bez DPH 

DPH:   3 648,12 Kč 

CENA CELKEM:   21 020,12,- Kč vč DPH (dodavatel je plátce DPH) 

TERMÍN DODÁNÍ:   nejpozději do 24.06.2020 
 

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury) 
UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí 

uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Fakturu je třeba 
doručit nejpozději do dvou měsíců po realizaci zakázky na adresu statutárního 
města Brna (viz fakturační údaje) – na obálku uveďte „Kancelář marketingu a 
cestovního ruchu 

 

Fakturace dle skutečných nákladů, max. výše fakturovaných nákladů 21020,12 Kč vč. DPH. 
 

S pozdravem 

 

 
 
 
 
 
Ing. Markéta Soukupová, MBA        
vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 

 

 

 
FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: 

CZ44992785 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 


