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OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry (MČ) oznamuje svůj záměr realizovat veřejnou zakázku 

malého rozsahu k vypracování studie na řešení komunikace „Beranovka“. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí XXXXXX Kč. V souladu s ustanovením § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ) 

zadává MČ zakázku mimo zadávací řízení dle ZVZ, a to postupem dle Směrnice MČ č. 

1/2019, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené dne 26. června 2019 ZMČ, 

č. usnesení 48/19/ZMČ (směrnice), bod VI. Zadávání zakázek 2. kategorie (veřejné zakázky 

s předpokládanou hodnotou do 499 999 Kč bez DPH), písm. B. Při procesu zadávání jsou 

dodržovány zásady uvedené v § 6 ZVZ. 

 

V souladu s čl. VI. směrnice a s ohledem na zásadu transparentnosti vyjádřenou v čl. 6 odst. 1 

ZVZ oznamuje MČ svůj záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu k vypracování výše 

uvedené projektové dokumentace společnosti XXXXXX, IČO: XXXXXX, se sídlem 

XXXXXX. 

 

Podrobnosti zakázky jsou popsány v popisu zakázky, který tvoří přílohu tohoto oznámení. 

 

Dodavatel, který se domnívá, že zakázku je možno realizovat při dodržení stanovených 

technických a netechnických podmínek s podstatně nižšími náklady za podmínky dodržení 

stejné úrovně kvality, může své připomínky k postupu zaslat ve lhůtě XXXXXX dní ode dne 

uveřejnění tohoto oznámení e-mailem na adresu XXXXXX. 

 

V Praze dne 28. dubna 2022 

 

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková 

starostka městské části 

 

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: 

 

Čj. MCPCH 00000/2022 

 

Co: spis 

Okomentoval(a): [JK1]: max 499 999 Kč, jedná-li se o 

veřejnou zakázku 2. kategorie 



POPIS ZAKÁZKY VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ŘEŠENÍ 

KOMUNIKACE „BERANOVKA“ 

 

 

Předmět plnění: 

Zpracování studie využití území navazujícího na komunikaci V kratinách nazývaného 

„Beranovka“, plně nebo částečně zejména na těchto pozemcích: 

 

Hl. m. Praha jiní vlastníci 

1406/5 1374/44 

1406/7   

1406/8   

1406/9   

1406/10   

1374/56   

1405/1   

1373/16   

1373/15   

 

v katastrálním území Dolní Chabry, pro účely pěšího a cyklistického propojení lokality Nové 

Chabry – Beranov s lokalitou ZŠ Spořická. Studie bude zpracována za přispění architekta, 

dopravního projektanta a projektanta krajinného uspořádání. 

 

Řešení bude vycházet z následujících faktů a požadavků: 

Vybudování cyklostezky a samostatné jednostranné pěší stezky propojující lokality Nové 

Chabry – Beranov s lokalitou ZŠ Spořická, a to s vyloučením automobilové dopravy (od 

křížení s ulicí Nad úvozem ke křížení s ulicí Poštova). V části území bezprostředně přiléhající 

k ZŠ Spořická fakticky užívaným jako pozemní komunikace pro automobilovou dopravu je 

navrhována změna funkčního užívání ze zeleň městská a krajinná tak, aby odpovídalo 

faktickému užívání. 

 

Účelem projektové studie je navrhnout optimální vedení trasy samostatné obousměrné 

cyklostezky a samostatné jednostranné pěší stezky, typu povrchu a specifikovat finanční 

náklady na její vybudování. Dále bude součástí studie návrh na dopravní značení trasy 

a prověření vlastnických vztahů, popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření, 

napojení území na stávající dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu, řešení 

vegetace a souvisejících terénních úprav, návrh mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, herní 

prvky) a osvětlení cesty. 

 

Součástí je provedení veškerých potřebných přípravných a předprojektových prací (např. 

vyšetření stávající inženýrských sítí, provedení inženýrsko-geologického průzkumu 

v potřebném rozsahu atd.). 

 

Návrh studie zhotovitel představí na veřejném projednání a připomínky vzešlé z tohoto 

projednání zapracuje do studie. 

 

Dokumentace bude zpracována minimálně v tomto rozsahu: 

1) Průvodní zpráva s popisem 

2) Situace širších vztahů v měřítku 1 : 5 000 

3) Koordinační situace v měřítku 1: 500 (bude obsahovat umístění jak stávajících objektů, tak 

i objekty plánované, stávající inženýrské sítě a veškeré komunikace). 



4) Zákres do snímku z pozemkové mapy v měřítku 1: 1000. 

5) Situace dopravního řešení (komunikační napojení na stávající komunikace, pěší trasy, 

řešení křižovatek, vertikální a horizontální dopravní značení apod.) v měřítku 1: 500 

6) Orientační propočet nákladů na vybudování nových komunikací a úpravu stávajících. 

7) Dokladová část – stanoviska dotčených správců inženýrských sítí, Policie ČR a vlastníků 

nemovitostí. 

 

Zpracování, zajistí objednatel. 

 

Počet vyhotovení: 

10 paré složených na formát A4 případně na A3 plus digitální provedení na CD ROM ve 

formátech .doc (textová zpráva) a grafika v .dwg, .jpg a .pdf. 

 

Zajištění autorských práv: 

Zpracovatel dává objednateli výslovný písemný souhlas s tím: 

a) aby objednatel autorské dílo bez omezení pozměňoval, přepracovával, spojoval s jiným 

dílem, rozmnožoval a užíval pro veškeré své potřeby, včetně užití díla jako zadávacího 

podkladu pro poptávková a výběrová řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. 

b) aby zpracovatel dalších stupňů projektové přípravy a realizace stavby byl vybírán na 

základě řízení zadaného podle zákona č. 134/2016 Sb., pokud jako podmínka pro účast 

v tomto řízení bude stanoveno, že uchazeč je povinen ověřenou kopií doložit, že o své účasti 

v tomto poptávkovém řízení písemně uvědomil autora předchozího řešení 

 

Podklady pro zpracování: 

vytištěné: 

• situační mapa ZABAGED 

• ortofotomapa 

• katastrální mapa 

• geodetického zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území, včetně zákresu 

průběhu inženýrských sítí, stávajících dřevin, povrchových znaků IS, rozhraní ploch 

 

Lhůta pro dokončení: 

XXXX 

Okomentoval(a): [JK2]: Původně bylo navrhováno, že 

zajistí zhotovitel, ovšem arch. Růžičková v e-mailové 

komunikaci uvádí, že zajistí objednatel, rovněž dle sdělení 

DCh má MČ geodetické zaměření k dispozici 


