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JIHOČESKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD
OZZL

KlimeS Zdeněk Ing.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Bankovní spojení: 199783072 / 0300 IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650

Tel.: 386720744 Fax: 386359070 E-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz

Dodavatel:

IČ: 27276554 DIČ:

GEOVIA s.r.o.

Židovice 128

41183 Židovice

OBJEDNÁVKA
Číslo obj.: Ze dne: Vyřizuje: Telefon:

000824/2020 07.09.2020 Jemelíková Kateřina Ing. 386720804

Objednáváme u Vás podle platných zákonných předpisů tyto dodávky:

Vyhotovení záznamu o podrobném měření změn, pro určení hranic území PR Velký a Malý Kamýk, PP
Klokočínské louky, PP Pastvina u Zahorěic, PP Rašeliniště u Suchdola, PR Výři skály

Vyhotovení záznamu podrobného měření změn pro určení hranic území ZCHÚ, pro všechny výše uvedené lokality.
Zaměřena bude pouze ta část hranice, která není shodná s hranicí evropsky významné lokality. Záznam podrobného
měření změn (dále jen ,,ZPMZ“) bude proveden v souladu s ust. § 77 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí
(dále jen „katastrální vyhláška"), a v obsahu přílohy č. 16 katastrální vyhlášky. ZPMZ bude obsahovat dokumentaci
činností při vyhotovení geometrického plánu, aje podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a
v souboru popisných informací. Je podkladem pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a v
souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nevyžadují vyhotovení geometrického plánu.
V místech, kde jsou hranice ZCHÚ shodné s hranicemi parcel v katastrální mapě (tj. nebude vyhotoven ZPMZ), bude
vytvořen zákres hranice ZCHU na podkladu katastrální mapy. V této mapě bude graficky vyznačena hranice ZCHÚ
mapovou značkou hranice chráněného území dle přílohy 10.3 katastrální vyhlášky. Výsledkem pro vyhlášení ZCHÚ v
Katastru nemovitostí bude příslušný ZPMZ převzatý katastrálním úřadem (nejde o seznam souřadnic) a seznam parcel
katastru nemovitostí bez vlastnických parcel vedených ve zjednodušené evidenci.
Místo plnění: PR Velký a Malý Kamýk, PP Klokočínské louky, PP Pastvina u Zahorěic, PP Rašeliniště u Suchdola, PR
Výří skály.
Termín plnění: max. do 31. 12.2020
Celková hodnota zakázky: 97 777,68 Kč (80 808 Kč bez DPH)

Fakturační adresa:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu

Klimeš Zdeněk Ing.

vedoucí odboru

ž plnění pfevySuje Částku 50.000,- Kfi be2 DPH, bude zveřejněna v registra smluv zřízeného podle zákona í. 340/2015 Sb., o registra

ky (mailem) zasílejte na e-mail podatelny: po8ta@kraj-jihocosky.cz

účet zvcfcjndný u správce dané podle ustanovení $ 109 odst. 2 pian. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších
předpisů. V opačném případě sc vystavujete riziku, že Vám DPH uhradíme na účet Vašeho správce daně podle f 109ajmenovaného zákona. Totéž platí i v případě, že se
stanete nespolehlivými plátci podle $ 109 odst. 3 téhož zákona.
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