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Zaměření významných stromů

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB") objednává u Vás na základě Vaší
předložené cenové nabídky zaměření 2 ks významných stromů, včetně vyznačení jejich ochranných pásem.
Jedná se o tyto stromy:
o Lípa velkolistá (7/7/a platyphyllos), rostoucí u kostela sv. Vavřince, p.č. 210, k.ú. Komín,
zeměpisné souřadnice: 49°13'18,776“ N, 16°33'17,963'' E,
o Platan javorolistý (Platanus acerifolia), rostoucí v areálu MENDELU, p.č. 4/1, k.ú. Černá Pole,
zeměpisné souřadnice: 49°12'39,484“ N, 16°37'0,74“ E,
které mají být vyhlášeny dle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
za památné stromy.
Ochranná pásma stromů budou zvláště vymezena, a to ve tvaru kruhu o poloměrech:
o Lípa velkolistá -10 m,
o Platan javorolistý -10 m.
Předmětem objednávky je zhotovení záznamů podrobného měření změn s vyznačením objektů měření a jejich
ochranných pásem, zákres do snímku mapy 1 : 5000 a 1 : 50 000 a zajištění výpisů z listu vlastnictví (seznam
parcel a jejich vlastníků dle platného stavu) a to vše ve třech vyhotoveních.
CENA CELKEM:

do 6.000 Kč (zpracovatel není plátcem DPH)

TERMÍN DODÁNÍ:

31. 3. 2021

UPOZORNĚNÍ:

v případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli
fakturou (splatnost do 30 dnů ode dne doručení faktury)

ÚHRADA:

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
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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 a předáno výsledné zpracování zakázky. Na
základě dokončení a převzetí prací bude vystavena faktura se lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne doručení
faktury.
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

ng. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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