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NAŠE Č. J.: MMB/0418766/2021/Si Vážená paní

Ing. Jana DudkováSPIS. ZN.: /OD/MMB//2021

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 11.8.2021

POČET LISTŮ: 01

OBJEDNÁVKA: Objednávka č. 9542100136 na vyhotovení znaleckých posudků

Vážená paní Inženýrko,

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 znaleckých posudků dle platných oceňovacích předpisů:

Předmět ocenění:

Ocenění stavby pro potřebu zadavatele v souladu ust. § 2 odst. 7 (zák. č. 151/1997 Sb. v aktuálním znění) ve
výši ceny zjištěné ve dvou vyhotoveních.

Stavba

Jedná se o komunikační stavbu:

1. „Obytný soubor Kamechy – II. etapa, SO 02 Komunikace, SO 03 Zpevněné plochy“ dle kolaudačního

souhlasu sp. zn. OST/SIL/764-14/Nov ze dne 19. 11. 2014:

Ulice Chudčická – část mezi ul. Křepelčí – Přírodní – vozovka, chodník na straně sektou 17 a 24, podélná a

kolmá parkovací stání, odvodnění – 14 ks UV (UV 12-25) včetně přípojek, 15 ks retenčních šachet, situováno

na části pozemku p.č. 2052/3, 2074, na celém pozemku p.č. 4586, vše v k.ú. Žebětín,

Ulice Křepelčí – část chodníku podél domu C/17, situován na části pozemku p.č. 2052/3, k.ú. Žebětín, část

chodníku podél domu B/17, situován na části pozemku p.č. 2028/30, k.ú. Žebětín,

2. „Obytný soubor Kamechy, Brno-Bystrc, II. etapa – část stavby, SO 03 Zpevněné plochy“ dle kolaudačního

souhlasu sp. zn. OST/SIL/793-16/Nov ze dne 19. 10. 2016:
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Ulice Hvozdecká – chodník na straně domů A/17, B17, A/24, B/24 – situován na částech pozemků

p.č. 2028/17, 2028/30, oba v k.ú. Žebětín,

Ulice Žabí – vozovka včetně dopravního prahu s oboustrannými chodníky s částmi vjezdů do garáží,

propojovací chodníky se třemi venkovními schodišti, odvodnění – 1 ks UV včetně přípojky, situováno na

celých pozemcích p.č. 2052/20, 2052/22, na částech pozemků p.č. 2028/17, 2028/30, vše v k.ú. Žebětín.

Komunikační stavba je ve vlastnictví společnosti MAISON VRABEL, s.r.o.

Objednávka bude hrazena z rozpočtu OD MMB, ORJ 5400, § 2219, pol. 6121, ORG 2947 (ocenění stavby) a

nesmí převýšit částku 18.000,- Kč bez DPH.

Pozemek

p.č. 4586, k.ú. Žebětín, ve vlastnictví společnosti Reko IP, a.s. – LV č. 3331

Objednávka bude hrazena z rozpočtu OD MMB, ORJ 5400, § 2219, pol. 5166, ORG 7540 (ocenění pozemku)

a nesmí převýšit částku 2.000,- Kč bez DPH.

Účelem je převod nemovitostí.

Znalečné za vypracování znaleckých posudků 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 20.000,- Kč bez DPH za znalecké posudky (znalec je plátcem

DPH).

Termín dodání: do 30.9.2021, včetně faktury, v jejímž textu bude uvedeno číslo objednávky, včetně

splatnosti 30 dnů od vystavení faktury.

Fakturu za vyhotovené posudky adresujte následovně:

Odběratel: Statutární město Brno Příjemce: Magistrát města Brna

Dominikánské náměstí 196/1 Odbor dopravy

602 00 Brno Kounicova 67

IČO: 44992785 601 67 Brno

DIČ: CZ44992785

Fakturu včetně znaleckých posudků zašlete na korespondenční adresu:

Brněnské komunikace a.s.

Správní středisko,

Renneská třída 787/1a

639 00 Brno - Štýřice

Kontaktní osoba
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"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


