
Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor investiční

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor investiční

Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz

1

NAŠE Č. J.: MMB/0475329/2021 Pan

Ing. Tomáš Volek

Velatice 214

664 05 Velatice

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

IČ:70896461
DATUM: 10. 9. 2021

POČET LISTŮ: 02

Objednávka znaleckého posudku č. 9562100103

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, u Vás objednáváme vyhotovení znaleckého posudku pro majetkoprávní

přípravu předpokládané koupě, a to pro účely umožnění budoucí výstavby mateřské školy, ORG 7560 § 3639

pol. 5166.

Druh a počet:

1. cena obvyklá, prosíme, aby ve znaleckém posudku bylo výslovně uvedeno, že „se jedná o cenu

konečnou, tj. včetně DPH“

2. v posudku nepožadujeme dle § 1c stanovit cenu zjištěnou

3. znalecký posudek, prosíme, vyhotovte ve čtyřech paré

Předmět ocenění:

Ocenění části pozemku p. č. 704/4 v k. ú. Horní Heršpice o předpokládané výměře 1606 m2 (viz přiložený

situační výkres dělení pozemku), včetně všech součástí a příslušenství, s přihlédnutím k případným věcným

břemenům. Ocenění pozemku bude provedeno podle nově připravovaného Územního plánu města Brna,

podle kterého se bude jednat o pozemek v ploše určené k bydlení.

Účelem je převod nemovitostí.

Znalečné za vypracování znaleckých posudků nesmí převýšit cenu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti

ČR č. 504/2020 Sb., o znalečném a zároveň nesmí převýšit částku 9.680,- Kč vč. DPH (znalec je plátce DPH).

Termín dodání: 30. 09. 2021

Fakturu za vyhotovený posudek adresujte následovně:

Odběratel: Statutární město Brno Příjemce: Magistrát města Brna

Dominikánské náměstí 196/1 Odbor investiční

602 00 Brno Kounicova 67

IČO: 44992785 601 67 Brno

DIČ: CZ44992785
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Do faktury prosím uveďte číslo objednávky.

Fakturu včetně znaleckých posudků zašlete na korespondenční adresu:

Brněnské komunikace a.s.

Středisko majetkoprávní

Renneská třída 787/1a

639 00 Brno - Štýřice

Kontaktní osoba:

Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

Po obdržení objednávky Vás žádáme o potvrzení jejího převzetí a odsouhlasení podmínek včetně

termínu na e-mail:

Bližší informace a podklady Vám poskytneme na výše uvedeném kontaktu.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního

PŘÍLOHY: Situace dělení pozemku


