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DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 28.3.2013 

EVIDENČNÍ ČÍSLO 5 - 2013 

 

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ 
„Opravy místních komunikací 2013 – Železný Brod (zadávací dokumentace)“ 

 

1. Základní údaje o zadavateli: 

Název: Město Železný Brod 

Zastoupený: André Jakubička, starosta města 

Sídlo: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČ: 00262633 

Kontaktní osoba ve věcech 

podání nabídky a obsahu 

zadávací dokumentace:   

jméno: Ing. Daniel Mach, odbor územního plánování 

a regionálního rozvoje  

tel.: 483 333 966 

e-mail: d.mach@zelbrod.cz 

 

2. Dotazy a odpovědi: 

Ke dni 28.3.2013 byly položeny následující dotazy: 

1) Má být součástí projektové dokumentace také geodetické zaměření (výškopis, polohopis) 

nebo bude předáno investorem? 

Odpověď : 

Investor zajistí podkladní mapu v rozsahu polohopisných údajů katastru nemovitostí 

(formát .dwg nebo .dxf). Protože se jedná o opravy stávajících komunikací, nebudeme při 

realizaci řešit majetkové narovnání. Proto není potřeba řešit zaměření polohopisu, ale 

budeme vyžadovat místní šetření formou měření skutečných šířek komunikací, hlavně 

v „úzkých“ profilech v blízkosti domů nebo technických staveb. 

Obdobně není účelem přesné zaměření výškopisu, postačí orientační uvedení výšek, ale 

v dokumentaci bude nutné uvést sklony komunikací (lze formou pracovního podélného řezu 

nebo popisem do situace či technické zprávy), proto opět bude nutné si dílčí měření v území 

provést. 

 

2) V jakém rozsahu prací je zamýšlena oprava mostu přes náhon (v seznamu akce č. 8) ? 

Odpověď : 

Jedná se pouze o opravu povrchu komunikace mostku. Nejde o opravu konstrukce, zábradlí 

nebo založení mostku. předpokládáme opravu, která by zajistila bezproblémové užívání asi 

na dalších 5 let. Poté zřejmě budeme muset most kompletně zrekonstruovat, ale v současné 

době není stanoven termín rekonstrukce ani nejsou vyčleněny prostředky na tak rozsáhlou 

opravu.  
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3) V zadávací dokumentaci (výzva) je uvedena splatnost faktur 30 dnů. Ve vzorové SOD čl. 4 

je ovšem splatnost stanovena na 60 dní. Který z těchto údajů je platný?  

Odpověď : 

Chyba je v návrhu smlouvy o dílo. Splatnost faktur má být a ve smlouvě s vybraným 

uchazečem bude uvedena 30 dnů. 

 

4) Je nějaký termínový strop do kterého je nutné dokumentaci dokončit? 

Odpověď : 

V rámce zadání jsme sice nespecifikovali termín pro předání dokumentace, ale rádi bychom 

se s vybraným uchazečem dohodli na co nejkratší časové lhůtě (např. do konce května 2013), 

abychom vybrali dodavatele oprav pro realizaci v srpnu nebo září 2013. 

 

 

 

V Železném Brodě dne 28.3.2013 

      
      __________________________________ 

     Ing. Daniel Mach 

     vedoucí odboru územního plánování 

a regionálního rozvoje 


