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o b je d n á v k a : Ošetření památných stromů „Platany na Riviéře11

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB") objednává u Vás ošetření

památných stromů „Platany na Riviéře" -7 ks, rostoucích na pozemku p.č. 912/20 v k.ú. Pisárky.

Předmětem zakázky je provedení tohoto ošetření:

Strom č. 2: odlehčení kosterní větve s defektem obvodovým redukčním řezem a odstranění javoru

rostoucího u paty kmene.

Strom č. 3: celková obvodová redukce mírného rozsahu (zásah na větvi k budově je zakreslen na

fotografii - zasláno e-mailem dne 29. 6. 2020).

Strom č. 4: u spodní větve s podélným poraněním a spodních výrazně vykloněných větví mírná

obvodová redukce a odstranění náletové dřeviny ve větvení a u báze kmene.

Strom č. 5: mírné odlehčení větve s bakteriálním výtokem obvodovou redukcí a odstranění náletu od

paty kmene.

Strom č. 6: obvodová redukce mírného rozsahu (odlehčení) boční kosterní větve (viz zákres - zasláno

e-mailem).

U všech stromů (1 - 7) zdravotní řez, zejména ořez suchých větví, v okolí provedených

redukčních řezů v případě většího množství sekundárních větví jejich selektivní proředění a

zakráčení ponechaných. Odstranění dřevní hmoty. Číslování stromů zasláno e-mailem.

42.000 Kč
8.820 Kč

50.820 Kč
31.08.2020
termín dokončení prací bude sdělen objednateli a provedená ošetření budou

názorně předvedena objednateli v terénu

fakturou (splatnost do 30 dnů ode dne doručení faktury)

CENA BEZ DPH:

DPH (21 %):

CENA CELKEM S DPH:

TERMÍN DODÁNÍ:

UPOZORNĚNÍ:

ÚHRADA:
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OZP MMB děkuje za spolupráci.

S pozdravem

- 001Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí

v z. Ing. Irena Sklenářová

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Příjemce: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67

Brno (v případě nedostatku místa na faktuře může být příjemce uveden pouze na

obálce)
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