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OBJEDNÁVKA:

Objednávka č. 9542100145 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:
Druh a počet:
1.) cena obvyklá – 2 paré; Prosíme, aby ve znaleckém posudku bylo výslovně uvedeno, že „se jedná o cenu
konečnou, tj. včetně DPH“. Požadujeme určit cenu zjištěnou dle § 1c odst. 1 oceňovací vyhlášky
v samostatném posudku - rozepsané na jednotlivé spoluvlastnické podíly. Věcná břemena se nebudou
oceňovat.
2.) cena určená v souladu ust. § 2 odst. 7 (zák. č. 151/1997 Sb. v aktuálním znění) ve výši ceny zjištěné – 2
paré - rozepsané na jednotlivé spoluvlastnické podíly. Věcná břemena se nebudou oceňovat.
Předmět ocenění:
Pozemek p.č. 544/27 o výměře 5 m2, ostatní plocha, ost. komunikace; p.č. 544/28 o výměře 3 m 2, ostatní
plocha, ost. komunikace; p.č. 544/29 o výměře 31 m2, ostatní plocha, ost. komunikace; p.č. 544/30 o výměře
17 m2, ostatní plocha, ost. komunikace, vše v k.ú. Mokrá Hora, ve spoluvlastnictví
ředmětné pozemky jsou situované při ulici Vejrostova.
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 6 000,- Kč bez DPH za znalecké posudky (znalec není plátcem DPH)
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Termín dodání: do 20.9.2021, 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
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

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

Fakturu včetně znaleckých posudků zašlete na korespondenční adresu:
Brněnské komunikace a.s.
Správní středisko,
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno - Štýřice
Kontaktní osoba:

"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
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