
Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor životního prostředí

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor životního prostředí

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

NAŠE Č. J.: MMB/0361692/2019/KROR (DS) Český hydrometeorologický ústav

– vedoucí

oddělení kvality ovzduší

pobočky Brno

Na Šabatce 2050/17

143 00 PRAHA 12

SPIS. ZN.: OZP/MMB/0361692/2019

VYŘIZUJE: Bc. Radek Kronovet
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 02.09.2019
POČET LISTŮ: 02

OBJEDNÁVKA: Odborné vyhodnocení výsledků měření z akce Měření kvality ovzduší na náměstí

Svobody v Brně a vyhotovení závěrečné zprávy

Statutární město Brno, zastoupené Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna, u Vás objednává

odborné vyhodnocení výsledků měření z akce Měření kvality ovzduší na náměstí Svobody v Brně a

vyhotovení závěrečné zprávy. V rámci zakázky budou zpracována a vyhodnocena data z měření kvality

ovzduší měřícím vozem statutárního města Brna, které probíhalo v období od 12.08.2019 do 30.08.2019 na

náměstí Svobody v Brně a dále bude provedeno srovnání naměřených hodnot (koncentrace prachových

částic PM10, PM2,5, NOx a dalších sledovaných veličin) s hodnotami naměřenými na dalších vybraných

stanicích imisního monitoringu v Brně. Výsledným výstupem díla bude Odborná zpráva, která bude předána

nejpozději do 30.09.2019 na Odbor životního prostředí v elektronické podobě a 1 x v tištěné podobě.

CENA BEZ DPH: 10.000,- Kč

DPH: dodavatel není plátcem DPH

CENA CELKEM: 10.000,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: 30.09.2019

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 30 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 30.09.2019.
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Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte 

„Odbor životního prostředí“. 
 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Vaněček 

vedoucí Odboru životního prostředí 
 

 

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

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 
 

 

     Otisk razítka 
 


