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Geometrický plán pro zřízení služebnosti k pozemkům pod stavbou „Rampy Hradecká - Purkyňova“

Statutární město Brno, Odbor dopravy Magistrátu města Brna, u Vás objednává geometrický plán pro vyznačení

stávajících technických sítí dle přiložené dokumentace jednotlivých správců městských sítí, kteří ve svých stanoviskách,

požadují zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna před jejich převodem do majetku
Jihomoravského kraje.

Předmětem převodu budou následující pozemky:

Katastrální území: Královo Pole

p.č. 4611/147 o výměře 2 919 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
p.č. 4613/4 o výměře 600 m2, ostatní plocha, jiná plocha
p.č. 4613/5 o výměře 1 100 mz, ostatní plocha, ostatní komunikace
p.č. 4613/6 o výměře 869 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

Hotový geometrický plán bude poskytnut objednateli k odsouhlasení před jeho podáním na potvrzení katastrálnímu
úřadu.

Při vyhotovení této zakázky je nutné se řídit ceníkem geodetických prací Odboru dopravy MMB platného od 27.03.2019,

za splnění zákonných podmínek, a to za částku celkem do 35 000,00 Kč bez DPH.

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

Termín dodání do 20.03.2021, včetně faktury, v jejímž textu bude uvedeno číslo jednací připíšu a číslo

objednávky 9542100022 včetně splatnosti 30 dnů od vystavení faktury. Prosíme o dodržení následujících údajů
ve Vámi vystavené faktuře:
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Případně doplnit i konečného příjemce - stačí, však na obálce:

Odbor dopravy MMB

Kounicova 67

601 67 Brno

Fakturu-daňový doklad vystavit na:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

S pozdravem

Ing. Mzirtin Račanšký

vedoucí Odboru dopravy MMB

Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím s podmínkami včetně termínu vyhotovení.

V Brně dne:
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