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Rezekvítek, z.s.

Štolcova 465/14

618 00 BRNO

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0386967/2020/Mite
SPIS. ZN.: OZP/MMB/0386967/2020

VYŘIZUJE: Ing. Tereza Mičková
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 06.10.2020
POČET LISTŮ: 01

OBJEDNÁVKA: Provedení biotechnických zásahů ke zlepšení přírodního prostředí

registrovaného významného krajinného prvku Černovická pískovna v k.ú.

Černovice

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“) si u Vás objednává na základě Vaší

nabídky provedení zásahů ke zlepšení přírodního prostředí v registrovaném významném krajinném prvku

(VKP) Černovická pískovna, p.č. 2442 a 2447 v k.ú. Černovice:

Redukci křovin a ořez stromů včetně odstranění biomasy a ošetření pařízků herbicidem na celkové

ploše 2600 m2, přičemž zásahy na jedné třetině území budou dle předchozí domluvy hrazeny

vlastníkem dotčených pozemků (TART, s.r.o.). V přepočtu na plochu zásahu OŽP MMB uhradí péči

na ploše přibližně 1733 m2.

CENA BEZ DPH: 15.253,33 Kč

DPH (21%): 3.203 Kč

CENA CELKEM S DPH: 18.456,53 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: 30. 11. 2020

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. Termín pro

dodání faktury je nejpozději do 9. 12. 2020.

Při nedodržení podmínek uvedených v objednávce, především pak při nedodržení termínu prací a jejich

rozsahu nebo provedení v odpovídající kvalitě, nebude výše uvedená částka proplacena, popřípadě nebude

proplacena v plné výši a zhotovitel výše uvedených prací již nebude v příštích letech k podání nabídky

na provedení těchto prací vyzýván.

Po provedení prací bude jejich ukončení oznámeno OŽP MMB. Na základě dokončení a převzetí prací bude

vystavena faktura se lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.
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Originál faktury, prosím, vystavte na odběratele (viz fakturační údaje) a zašlete na adresu příjemce: 
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno. 
 

OŽP MMB Vám děkuje za spolupráci. 
 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Vaněček 

vedoucí Odboru životního prostředí 
 

 

 

 

 

 

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 
 


