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Objednávka č. 9 62 20 000 53 - zpracování dopravě inženýrských podkladů pro zpracování hlukové
studie vlivu výstavby a provozu obytného souboru Kamenný vrch II
Na základě Vaší nabídky ze dne 10. 7. 2020 objednáváme u Vás zpracování dopravě inženýrských
podkladů pro zpracování hlukové studie vlivu výstavby a provozu obytného souboru Kamenný vrch II v pro
účely zpracování dokumentace EIA pro posouzení záměru: „Bytová výstavba Kamenný vrch II“ podle
ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné zpracování podkladů bude členěno na etapy: I. etapa –
cílový rok 2025, II. etapa – cílový rok 2035, a u každé etapy bude obsahovat tyto výkonové fáze:
Stanovení objemu generované dopravy
Zadání modelu dopravy pro Bkom
Kontrola modelu
Zhodnocení vlivu nárůstu intenzit dopravy
Součástí předmětu plnění není zpracování modelů, které předpokládáme objednat na základě Vámi
zpracovaného zadání u společnosti Brněnské komunikace a.s. („Bkom“), přičemž výstupy těchto modelů
zahrnete do Vámi zpracovaného zhodnocení nárůstu intenzit dopravy.
Z důvodu závislosti Vašeho plnění na časovém plnění Bkom při zpracování modelů lze níže uvedený termín
dodání po dohodě upravit v průběhu plnění na základě Vaší žádosti a zdůvodnění.
Finální verze výstupů bude předána tiskem 3x + digitálně na CD nosiči.
CENA CELKEM:
TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:
ÚHRADA:
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
UPOZORNĚNÍ:

46.000,- Kč bez DPH
do 15.9.2020
Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
fakturou (splatnost do 14 dní ode dne doručení faktury)
statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: cz44992785
Fakturu je třeba doručit na místo dodání.

S pozdravem
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru
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