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OBJEDNÁVKA:

Objednávka č. 9542100125 na vyhotovení doplnění znaleckého posudku
č. 2884/2021

Vážený pane inženýre,
podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a podle zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění pozdějších předpisů Vás žádáme o vyhotovení 2 paré doplnění znaleckého posudku č. 2884/2021
– o výši obvyklého nájemného za užívání stavby podchodu evidenční číslo 621 na ulici Osová, a to o
ocenění obvyklého nájemného za užívání části stavby podchodu, kterou tvoří přístupové schodiště a
nezastavěná oplocená část přístupové komunikace situovaná na části pozemku p.č. 2169 v k.ú. Starý
Lískovec, s využitím jako obslužná a manipulační plocha.
Znalečné za vypracování znaleckého posudku nesmí převýšit cenu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti
ČR č. 432/2002 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích
a tlumočnících a zároveň nesmí převýšit částku 3.500,- Kč bez DPH za znalecký posudek (znalec není
plátcem DPH). Termín dodání do 14. 8. 2021, včetně faktury, v jejímž textu bude uvedeno číslo objednávky
a datum splatnosti 30 dnů od vystavení faktury.
Fakturu za vyhotovené doplnění znaleckého posudku prosím adresujte následovně:

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

Příjemce: Magistrát města Brna
Odbor dopravy
Kounicova 67
601 67 Brno
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Fakturu včetně znaleckých posudků prosím zašlete na adresu příjemce.
"Text této objednávky bude uveřejněn v registru smluv".

S pozdravem

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
pověřen zastupováním v plném
rozsahu dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho Odboru dopravy MMB
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