
Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor dopravy

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy

Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz Ing. Schütznerová
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Objednávka č. 9542000144 na vyhotovení Geometrického plánu

Vážený pane inženýre,

žádáme Vás o zhotovení oddělovacího geometrického plánu pro pozemek

p.č. 4134/39 v k.ú. Královo Pole dle snímku v příloze (příslušná část vyznačena žlutou barvou).

Na oddělené části pozemku se nachází chodníky, vozovka a veřejná zeleň (ostatní plocha, ostatní

komunikace).

Zbývající části pozemku zůstanou ve vlastnictví fyzické osoby:

– část, na které se nachází chodník a vozovka (vjezd) zůstane označena jako ostatní plocha, ostatní

komunikace (ve snímku růžovou barvou);

– část, na které se nachází vozovka (vjezd) zůstane označena jako ostatní plocha, ostatní komunikace (ve

snímku oranžovou barvou);

- plocha, na které se nachází zeď u veřejné zeleně, bude označena jako ostatní plocha, jiná plocha (ve

snímku zelenou barvou).

Předmětný pozemek je vedený na LV č. 4279 ve vlastnictví pan a nachází se při ulici

Křižíkova.

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 15.000,- Kč bez DPH. (firma

je plátcem DPH).

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

Termín dodání: do 15.2.2021, včetně faktury, v jejímž textu bude uvedeno číslo objednávky, včetně

splatnosti 30 dnů od vystavení faktury.
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Fakturu za vyhotovený geometrický plán adresujte následovně:

Odběratel: Statutární město Brno Příjemce: Magistrát města Brna

Dominikánské náměstí 196/1 Odbor dopravy

602 00 Brno Kounicova 67

IČO: 44992785 601 67 Brno

DIČ: CZ44992785

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


