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FAX:  
E-MAIL: polednik.viktor@brno.cz 
    
DATUM: 4. 6. 2021   
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Objednávka č. 9412100017 

 

Odbor územního plánování a rozvoje MMB standardně, pro dosažení maximální právní jistoty v rámci 
pořizovacího procesu, využívá externích právních služeb. V daném případě, i po dohodě s vedením města, 
jsou poptávány právní a konzultační služby ve vazbě na pořizovací aspekty územního plánování s ohledem 

na recentní judikaturu ve věci „lokalita V-2 městská nemocnice“ – územně plánovací souvislosti a varianty 
dalšího postupu pořizování ve vztahu k možnému budoucímu opakovanému veřejnému projednání nového 
ÚPmB. 
 

Podrobnější zadání je přílohou objednávky. 
 

Cena zakázky:   do 50.000,- Kč bez DPH 

 

Hodinová sazba:  1.800,- Kč bez DPH 

 

Předpokládaný rozsah práce:  dle vykázaných hodin 

 

Termín odevzdání: do 30. 6. 2021  

 

Fakturační údaje:  Statutární město Brno 

    Dominikánské nám. 196/1 

    602 00 Brno 

    IČO: 44992785 

    DIČ: CZ 44992785 

Adresa pro doručení faktury: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 
    601 67 Brno. Fakturu, prosím, zašlete poštou. 
Kontaktní osoba zadavatele: 

Mgr. Viktor Poledník, vedoucí Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP 
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Přijetí objednávky nám, prosím, potvrďte nejpozději do 5ti dnů od obdržení objednávky. Odsouhlasením této

objednávky berou účastníci na vědomí, že statutární město Brno je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. b)

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a obsah této objednávky a její potvrzení budou

uveřejněny v registru smluv zřízeném MVČR, a to dle § 5 zákona o registru smluv, za současného

respektování výjimek zde uvedených.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Ing. arch. Pavla Pannová

vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje

Příloha

dle textu


