
MTG stavby spol. s r.o Chaloupkova 578/3, 512 00 Brno, Královo Pole, tel +420 541 211 933, fax: +420 541 240 392

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PROVEDENÍ PRACÍ
dle Zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů a dle Zákona č. 134/2016 Sb. ~79, o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Potvrzujeme, že Jan Mittag, autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby v seznamu
autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 1004314, vykonával funkci
technického dozoru stavebníka pro níže uvedené dílo řádně a odborně dle uzavřené
příkazní smlouvy v odpovídající kvalitě, termínu a ceně.

OB3EDNATEL: Byty Chaloupkova, s.r.o,,
iČo 07638183, DIČ CZ07638 183,
se sídlem Chaloupkova 578/3, Královo Pole, 61200 Brno, zapsaná
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 109264

NÁZEV STAVBY: „Novostavba polyfunkčního domu na pozemku p.č. 958, kat. úz.
Královo Pole, obec Brno, na ulici Chaloupkova č.or. 5“

MÍSTO STAVBY: pozemek p.č. 958, kú Královo Pole, obec Brno, Chaloupkova 5

Byty Chaloupkova, s.r.o.
Chaloupkova 578/3
. . . ‘ole, 61.2 00 Brno
ičo 07638183
Olč CZ07638183

Podpis tohoto dokumentu je v souladu s platnou legislativou České republiky a směrnicí GDPR, je dobrovolný a lze jej kdykoliv
odvolat. Odvolání musí být učiněno písemně

Společnost MTG stavby spol. s r.o. je zapsána v obchoclnim rejstříku vedenem Krajskym soudem v Brně, oddil C, vložka 62314
Ičo 283 39983 DIČ CZ28339983 č účtu 2149313389/0800 e-mail: info@mtgstavby.cz www.mtgstavby.cz

STRUČNÝ POPIS STAVBY:

TERMÍN REALIZACE:

CENA DÍLA:

Demolice stávajícího objektu a výstavba nového
víceúčelového domu s 9 byty, 16 nebytovými
jednotkami a společným garážovým stáním pro 6
vozidel.

červenec 2019 - říjen 2020

cca 33.200.000,- Kč bez DPH

Toto osvědčení se vydává jako doklad o řádném a odbor ém ‘ . edení činnosti
v kvalitě, termínu a ceně odpovídajícím uzavřené smlouvě.

V Brně dne: 25.11.2020
Ing. David H. ak
jednatel


