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NAŠE Č. J.: MMB/0021191/2021

IČO 72788097

SPIS. ZN.: 6200/BO/MMB/0021191/2021

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 15. 01. 2021

POČET LISTŮ: 02

OBJEDNÁVKA: Objednávka č. 9 62 21 00 004 – provedení výškopisného a polohopisného
zaměření na akci „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská“

Objednáváme u Vás provedení výškopisného a polohopisného zaměření řešeného území o ploše cca
10 358 m², na pozemcích parc. č. 173/1,2,3, 174, 183, 184/1,2, 168, k.ú. Zábrdovice
Polohopisné zaměření
- kompletní polohopis vnitřního prostoru pozemku lokality
- polohopis stávající vzrostlé zeleně (stromů) vč. průměru
- hranice vymezeného území vč. parcelních čísel, dle katastru nemovitostí, hranice navazující komunikace
(silnice, chodníky) a oplocení parcel sousedních vlastníků
- změny terénu, polohopis stávajících dvou objektů na parc. č.174 a 183 v řešeném území, z důvodu výpočtu

objemu bouracích prací, atd.
Výškopisné zaměření:
- zhotovení výškopisu v návaznosti na rozsah polohopisu, vč. zaměření výšek obrub komunikací
- změny terénu, rozsah stávajících dvou objektů na parc. č.174 a 183 v řešeném území, z důvodu výpočtu

objemu bouracích prací, atd.
- výškové zaměření říms a hřebenů střech okolních budov (Francouzská 34, 38, 40, 41, 42, Bratislavská 39,

41), které bude sloužit jako podklad pro řešení světlotechniky - zastínění okolních budov a pro přesné
výškové osazení navržených novostaveb

Před započetím prací Zhotovitel kontaktuje Objednatele. Zástupce Objednatele zajistí přístup na pozemek.

Kontaktní osoba zadavatele: tel. Bytový
odbor MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

CENA BEZ DPH: 21.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH)

TERMÍN PLNĚNÍ: leden 2021

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno

MÍSTO DODÁNÍ: předání díla proběhne v místě Bytového odboru Magistrátu města Brna, Malinovského
nám. 3, Brno, 2. NP, dveře č. 218, v době dle domluvy;

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 21 dní ode dne doručení faktury)



Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Bytový odbor

Malinovského nám. 3 | 601 67 Brno | www.brno.cz

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte
„Bytový odbor“.

S pozdravem

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB

Zhotovitel s výše uvedenými podmínkami objednávky souhlasí.

V:

Dne: ………………………….

Za Zhotovitele:

………………………………

Ing. Leoš Brkl

KOPIE: spis BO –

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785


