
Statutární město Brno

MAGISTRÁT MĚSTA BRMA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO

v á s d o pis ČJ

ZE DNE Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pisárecká 555/1 aNAŠE ČJ

SPIS ZN 603 00 Brno

VYŘIZUJE

TELEFON

E-MAIL

FAX

OBJEDNÁVKA: 9662130260

ZE DNE: 22.06.2021

Termín dodání :

Měna objednávky: CZK

15.07.2021

Objednáváme u Vás:

Obj.množ. MJ

Cena celkemEol. Předmět objednávky Cena/MJ

1 JV

00010 ORG 141 Starobrněnská 20 - mapováni kanalizace

Objednáváme u Vás na základě mandátní smlouvy ze dne 4.6,2021 evidenční číslo mandanta 56019271, 
evidenční číslo mandatáře Z 248/ŮIS/01 provedení pasportizace kanalizace v ,, Pasáži Velký Špalíček 
,, především v návaznosti objektu Starobrněnská 20, pozemku par.fi. 482/5 k.ú. Město Brno v 
souvislosti s majetkovou dispozicí, připravovanou z úrovně Majetkového odboru MMB. Součásti 
pasportizace bude zmapováni všech přípojek a subjektů, které jsou do kanalizace na pozemku par.fi. 
482/5 k.ú. Město Brno napojeny včetně určení trasy této kanalizace až po zaústění do veřejného 
řádu. Dále žádáme o určení, zda se jedná o veřejnou kanalizaci jako součást veřejné účelové 
komunikace a určení jejího správce.
Pasportizace bude podkladem pro řešení služebnosti v souvislosti se zcizením části pozemku par.c. 
482/5 k.ú. Město 3rno a budovy Starobrněnská 20, která je součástí tohoto pozemku.
V příloze Vám zasíláme zaměřeni pasáže a katastrální mapu.

36 300,00 36 300,00

Cena bez DPH do 30.000,- Kč

Celková cena s DPH do 36 300,00 CZK

Bej Eetr Gabriel

, Odbor správy majetku

\

vedouc! odboru

Ha faktuře uvadt-j se číselný kčc ZZ - CPA u provedeHyen pra j í .
Fakttitačni podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vó, doloženého soupisu prací. Faktura je 
splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.
Fakturu doručte: Odbor serávy majetku Magistrátu města Brna, .Husova 3, €01 67 Srn-
Fakturujte na adresu; Statutární město Brno, IČO: 44952735, DIČ: CZ44992735, Dominikánské nám. m/l, 602 CO Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

Bank. spojeni: Česká sporitalna, a.s., pobočka Brno


