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Objednávka na vyhotovení geometrického plánu

Statutární město Brno, Odbor dopravy Magistrátu města Brna, u Vás objednává zaměření stavby parkoviště a rozdělení

pozemku p.č.1023/2 k.ú. Pisárky, na kterém se stavba nachází, podle zákresu na přiložené situaci.

Při vyhotovení této zakázky je nutné se řídit ceníkem geodetických prací MMB, za splnění zákonných podmínek a dodržet
částku celkem do 15 tis. Kč bez DPH.

Objednávka bude hrazena z rozpočtu Odboru dopravy MMB § 2219, pol. 5169, ORG 6427.

Termín dodání do 30.08.2020, včetně faktury, na které bude uvedeno číslo jednací, číslo objednávky: GINIS

9542000085 a splatnost faktury 30 dnů od jejího vystavení. Prosíme o dodržení následujících údajů ve Vámi

vystavené faktuře:

Fakturu-daňový doklad vystavit na:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Případně doplnit i konečného příjemce - stačí, však na obálce:

Odbor dopravy MMB

Kounicova 67

601 67 Brno

Hotový geometrický plán bude poskytnut objednateli k odsouhlasení před jeho podáním na potvrzení katastrálnímu úřadu.

Martin Račarlský

vedoucí Odboru dopravy MMB

Ing.

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy

Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz Ing. Schútznerová



Potvrzuji přijeti objednávky a souhlasím s podmínkami vč. termínu.

V Brně dne:

PŘÍLOHY: - situace s vyznačenou částí pozemku navrženého k rozdělení

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 

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