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VÁŠ DOPIS Č. J.: DD plus v.o.s.

Pekárenská 330/12
635 00 Brno

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0234687/2021
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 11.05.2021
POČET LISTŮ: 02

Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Dobrovského – Svitavská radiála

Objednávka znaleckých posudků č. 9562100049

Vážená paní inženýrko,

s odkazem na Vaši cenovou nabídku ze dne 10.5.2021 u Vás tímto objednáváme vyhotovení
geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání stavby „Silnice I/42 Brno, VMO MÚK
Dobrovského – Svitavská radiála“ pro zřízení věcných břemen ve prospěch SMB.

- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene k části pozemku p.č. 700/1 v k.ú. Královo Pole
- jako podklad pro zřízení služebnosti k sítím SSZ ve správě společnosti Brněnských komunikací
a.s.

- Geometrické plány pro vyznačení věcného břemene k části pozemku p.č. 566/2 (část); 832/121;
873/3, 873/4 (část); 1085/2 (část); 1085/10(část); 1090/3 v k.ú. Ponava jako podklad pro zřízení
služebnosti k sítím SSZ ve správě Brněnských komunikací a.s.

- Geometrické plány pro vyznačení věcného břemene k části pozemku p.č. 874/16; 1090/4 v k.ú.

Ponava jako podklad pro zřízení služebnosti ke kanalizaci ve správě Brněnských komunikací a.s.

- Měřičské práce v terénu, zaměření viditelných znaků IS, vytyčení a zaměření podzemních IS,

zaměření ID bodů pro potřeby vyhotovení geometrického plánu.

Konečná cena nepřesáhne částku 41.745,- Kč včetně DPH (tj. 34.500,- Kč bez DPH).

Pro poskytnutí podkladů k přesnému určení kabelů v elektronické podobě a pro případné vytyčení

sítí se prosím obraťte na správní středisko společnosti Brněnské komunikace.

Před potvrzením geometrických plánů katastrálním úřadem budou tyto odsouhlaseny
společností Brněnské komunikace a.s.
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Vyhotovené geometrické plány budou předány v elektronické a listinné podobě - počet stejnopisů 5.

Termín dodání: 2 měsíce od doručení objednávky

Fakturu za vyhotovené posudky adresujte následovně:

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Příjemce: Magistrát města Brna
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 Brno

Do faktury prosím uveďte číslo objednávky a splatnost 30 dnů od vystavení faktury.

Fakturu včetně geometrických plánů v listinné podobě zašlete na korespondenční adresu:

Brněnské komunikace a.s.
Majetkoprávní středisko
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno - Štýřice

Kontaktní osoba:

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna


