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Objednávka č. 9541900142 na vyhotovení Geometrického plánu
Vážený pane inženýre,
žádáme Vás o vyhotovení geometrického plánu na oddělení:
1.) místní komunikace - chodníku (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle snímku v příloze od zahrady za
plotem, která je nyní součástí pozemku p.č. 1742/2 v katastrálním území Slatina. Předmětný pozemek je
veden na LV č. 1223 jako zahrada
a nachází se při ulici Černozemní.
2.) plochy za plotem (ostatní plocha, jiná plocha) dle snímku v příloze od místní komunikace, která je nyní
součástí pozemku p.č. 1741 v katastrálním území Slatina. Dále Vás žádáme o objednání u nově vzniklého
pozemku v tomto geometrickém plánu i o vymezení rozsahu věcného břemene podzemního kabelového
vedení veřejného osvětlení včetně ochranného pásma. Podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení
včetně ochranného pásma se dle snímku možná nachází i v části p.č. 1742/2, která je za plotem. Po
vytyčení kabelu VO společností TSB, a.s., by případná tato část byla také součástí této objednávky.
Předmětný pozemek je veden na LV č. 10001 jako ostatní plocha, jiná plocha ve vlastnictví statutárního
města Brna a nachází se při ulici Černozemní.
Počet vyhotovení: 6 paré
Při vyhotovení této zakázky je nutné se řídit ceníkem geodetických prací Odboru dopravy MMB, který je
platný od 27.3.2019 za splnění zákonných podmínek, a to za částku celkem do 30.000,- Kč včetně DPH.
Objednávka bude hrazena z rozpočtu Odboru dopravy MMB, § 2219, pol 5169, ORG 6427
Termín dodání: do 29. 11. 2019, včetně faktury, v jejímž textu bude uvedeno číslo objednávky, včetně
splatnosti 30 dnů od vystavení faktury.
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Ing. Schütznerová

Fakturu za vyhotovený geometrický plán adresujte následovně:
Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Příjemce: Magistrát města Brna
Odbor dopravy
Kounicova 67
601 67 Brno

Fakturu včetně geometrického plánu zašlete na korespondenční adresu:
Brněnské komunikace a.s.
Majetkoprávní středisko
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno - Štýřice
Kontaktní osoba:
Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

S pozdravem

Ing. Martin Račanský
vedoucí Odboru dopravy MMB

POČET PŘÍLOH: snímky, dopisy
NA VĚDOMÍ: BKOM a.s.
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