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Studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - rekonstrukce hotelu Myslivna

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“) si u Vás objednává studii posouzení
vlivu na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, k záměru
rekonstrukce hotelu Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno. Realizací záměru by došlo k navýšení,
prostorovému rozšíření a kompletní změně vzhledu stávající budovy.
Předmět objednávky a podmínky pro realizaci objednávaných prací:
zhotovení studie posouzení vlivu na krajinný ráz u záměru rekonstrukce hotelu Myslivna, na adrese
Nad Pisárkami 276/1,623 00 Brno, pare. č.: 1420/4, 1420/11, 1428/1, 1420/30, 1420/5, 1429/2, 1429/1,
1428/2, 1420/29, 1420/14, 1420/12, 1420/32, 1420/18, 1420/1, 1420/16, 1420/13, 1420/15, 1420/17,
1420/33, 1427/6, 1229/4, 1250/2, 1427/2 v k.ú. Pisárky
studie bude vypracována na základě metodického doporučení hodnocení krajinného rázu (Vorel et al.
2004)
součástí studie bude fotodokumentace a tzv. pohledové studie (pohledy z významných míst vnímání
krajiny)
studie bude dodána v tištěné i elektronické formě v obecně čitelném formátu

CENA BEZ DPH:

17 500 Kč

DPH (21 %):

3 675 Kč

CENA CELKEM S DPH:

21 175 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

do 30. 4. 2021.

ÚHRADA:

fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury). OŽP MMB souhlasí
s elektronickou podobou faktury. Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky
(viz naše č.j.).
V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.
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Při nedodržení podmínek uvedených v objednávce, především pak při nedodržení termínu dodání studie
a jejího rozsahu nebo provedení v odpovídající kvalitě, nebude výše uvedená částka proplacena, popřípadě
nebude proplacena v plné výši a zhotovitel již nebude v příštích letech k podání nabídky na provedení těchto
prací vyzýván.
Na základě převzetí studie posouzení krajinného rázu bude vystavena faktura se lhůtou splatnosti do 30 dnů
ode dne doručení faktury.
V případě, že jste držitelem datové schránky, prosíme o zaslání faktury do datové schránky statutárního města
Brna. V případě, že nejste držitelem datové schránky, originál faktury vystavený na odběratele (fakturační
údaje viz níže) zašlete prosím na adresu příjemce, tj. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí,
Kounicova 67, 601 67 Brno.
OŽP MMB Vám děkuje za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Martin Vaneček
vedbucí Odboru životního prostředí

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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