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OBJEDNÁVKA:

Objednávka č. 9542100197 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.
Jedná se o komunikační stavbu „Brno – ul. Hviezdoslavova, pěší propojení průmyslových areálů“ SO 101 –
Úprava křižovatky, SO 102 - Chodník dle kolaudačního souhlasu sp. zn. 5400/OD/MMB/0042026/2019 ze dne
28. 03. 2019. SO 101 – nový ochranný ostrůvek, úprava stávajícího ostrůvku vložením přechodu pro pěší,
úprava přilehlých částí chodníku v ose přechodu při ul. Holzova. SO 102 – chodník ve volné trase mimo
křižovatku, dva přejezdy chodníku na pole. Odvodnění – 3 ks propustků.
Stavba je situována na celých pozemcích p.č. 821/44, 821/45, 1075/7, 1075/8, 1082/2 a na části pozemků p.č.
821/1, 2601/3, vše v k.ú. Slatina.
Pozemky p.č. 1075/7, 1075/8, 1082/2, vše v k.ú. Slatina, jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, pozemky
p.č. 821/1, 821/44, 821/45, vše v k.ú. Slatina, jsou ve vlastnictví ČR-ÚZSVM, a pozemek
p.č. 2601/3, k.ú. Slatina, je ve vlastnictví ŘSD ČR.
Komunikační stavba je ve vlastnictví společnosti NOVOINVEST a.s.
Objednávka bude hrazena z rozpočtu OD MMB, ORJ 5400, § 2219, pol. 6121, ORG 2947 (ocenění stavby) a
nesmí převýšit částku 6.000 Kč bez DPH.
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Účelem je převod nemovitosti.
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 6.000,- Kč bez DPH za znalecké posudky (znalec je plátcem
DPH).
Termín dodání: do 15.1.2022, 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 - Št
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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