
 

 

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a,  130 00  Praha 3,  IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 

  Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

           Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, PO BOX 41, 280 30 Kolín 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________
______________ 

 

Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše značka:   SP8857/2022 
Vyřizuje: Charvátová Miluše Ing. 
 
Tel:  727957227 
Fax:  
E-mail:  m.charvatova1@spucr.cz 
Kolín:  …………………………… 
 
 Věc: Objednávka „Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice mezi k.ú. Bošice u Kouřimi  

a k.ú. Přebozy a k.ú. Toušice“ . 
 
                        
                 Objednáváme u Vás služby: Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice mezi k.ú. 

Bošice u Kouřimi  a k.ú. Přebozy a k.ú. Toušice na základě níže uvedených skutečností: 

Státní pozemkový úřad , Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
pobočka Kolín (dále jen pobočka) provádí komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území 
Bošice u Kouřimi (dále jen KoPÚ) .Při zpracování KoPÚ   vyplynula nutnost provedení změny  katastrální 
hranice mezi k.ú. Bošice u Kouřimi  a k.ú. Přebozy a mezi k.ú. Bošice u Kouřimi a k.ú. Toušice z důvodu 
výskytu spůlných asfaltových cest na obvodu KoPÚ., u kterých by s ohledem na předpisy  katastru 
nemovitostí měla být spůlná hranice odstraněna v rozsahu 15 MJ (100 m řešené hranice). Podklady budou 
vyhotoveny v souladu s předpisy katastru nemovitostí platnými v době jejich vyhotovování a v tomto rozsahu 
budou předány objednateli ve třech paré v termínu do tří  měsíců od výzvy objednatele. 
 
Cena prací : 
 
Cena za 1 MJ:     6000,- 
Cena prací celkem bez DPH : 90 000,- Kč. 
DPH:      18 900,- Kč. 
Cena prací celkem  s DPH:             108 900,-  Kč. 
 

Tato cena je konečná . Zhotovitel není oprávněn požadovat žádnou dodatečnou platbu jakýchkoliv 

nákladů.. Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla, DPH bude fakturováno dle 

platných předpisů v době fakturace. Faktura na sjednanou  částku bude vystavena po ukončení 

provedení požadovaných prací, jejichž provedení je požadováno do tří měsíců od výzvy 

objednatele v souvislosti se zpracováním mapového díla KoPÚ. Splatnost faktury je 30 dnů. 

 

 
Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 
V Kolíně dne 23.9.2022                                               V Kolíně  dne 23.9.2022 
 

 
…………………………………..                            …………………………………… 
   Jana Zajícová Ing                                                Agroplan spol.s.r.o. 
   vedoucí pobočky                                                  jednatel        
 

 
 

 

 AGROPLAN spol. s r.o. 

 Jeremenkova 9 

 14700 Praha 4 

 

IČ: 48110141 


