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Véiené pani_

nabidkové cena za zpracovéni akéniho plénu pro silnice II. a Ill. tfidy v Kariovarském kraji je v nésiedujicivfii:

Popis KE
Nabidkové cena v KE bez DPH 175 000,00 KE
Sazba DPH 21 % 36 750,00 K6
Nabidkové cena v KE vfietné DPH I 211 750,00 K5 I

Cena se moc neli§10proti cené pfedchézejici, a to vzhledem k tom u, ie v rémci zpracovénf akfiniho piénu do§|o
k urfiitému roz§iFeni rozsahu zpracovéni, nebof na zékladé nové vyhié§kyje nové definovén da|§i bod zpra::ova1ni—
,,Hodnoceni ékodliwch oéinkfi na populaci". Na zé kiadé doporu<':en1vyhlé§kyje vhodné, aby tento bod zpracovévala
osoba s pFis|u§n\,’rm oprévnénim, coi samozfejmé navy§uje nékiady na zpracovéni.

Termin zpracovéni névrhu akiiniho do 30. 5. 2019.

V pfiloze zasilém popis a poiadavky na zpracovénf akifniho plénu.

V pfipadé potfeby doplnéni nebo vysvétleni mé nevéhejte kontaktovat.

S pozdravem a pfénim pF|'jemn~§1ch svétkfi

Vedouci oddéleni al<ustii<y
EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovské 4
108 00 Praha 10

TeI.:
GSM:
Email:
Web: www.ekofa2rou;g.cz

sé
Sohiedem na Eivotni prostfedizvaite risk této zprévy.
Please consider your environmental responsibiflty before printing this email.
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Popis zakézky
Krajské fifady dle § 810 zeikona E. 258r’2000 Sb., ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, pofizuji podle
ildajfi ze strategickjfch hlukovjroh map vypracovan§?ch Ministerstvem zdravotnictvi vidy
nejdéle do jednoho roku ode dne pfedéni strategickjmh hlukovjfch map akfzni plény, resp.
jejich aktualizaci pro hlavni pozemni komunikace, které vlastni kraj, véetné hlavnich
pozemnich komunikaci vs vlastniotvi obci ve sprévnim obvodu kraje, a to podle fidajfi ze
strategiokjmh hlukovfllch map zpracova.n;J*ch Ministerstvem zdravotnictvi. Akéni plény
vychélzi ze 3. kola zpracovéni strategickfrch hlukovych map.

Druh a piedmét zakézky
Jedné se 0 vefejnou zakézku na sluiby, jejimi pfedmétem je zpracovéni akéniho plénu, jak
stanovi zzik. E. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterich souvisejicich
zzikonfi, ve znéni pozciéj§ich pfedpisfi, ve svém § 81¢, pro hlavni pozemni komunikace
ve vlastnictvi Karlovarského kraje, véetné hlavnich pozemnich komunikaci ve vlastnictvi obci
ve sprévnim obvodu Karlovarského kraje a daléi Einnosti s tim souvisejici, a to v souladu
s poiadavky, které na zpracoveini akénich piémfi stanovi prévni pfedpisy a da1§i dokumenty.

Akéni plén bude v souladu s vyhléékou 6. 315/2018 Sb. obsahovat:
. Identifikaéni fidaje pofizovatele a zpracovatele (nélzev, adresa, ICO).

Nézev akéniho plzinu.
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. Vymezeni Clzemi, pro které je akéni plén pofizen.
Aclresa internetovjrch strainek, na kterj/ch je akéni plén umistén.

. Popis zdroje hiuku.

. Véechny platné mezni hodnoty hlukovjlch ukazatelfi podle § 2.

. Souhrn v3’/sleclkfi strategického hlukového mapovéni — odhadovan}? poéet stavcb pro
bydleni, ékol a lflikovf/ch zdravotnicky"ch zafizeni vystavenjwzh hodnotém hlukového
ukazatele, LlV€d€1'l}7lT1 v pfiloze 6. 2 k této vyhlééce, v oblasti, pro kterou se pofizuje akéni
plain.

8. Hodnoceni ékodlivjch fiéinkfl hluku na populaci na zélcladé vztahfl mezi dévkou
a fiéinkem podle pfilohy E. 4 k této vyhlééce.

9. Vyhodnoceni odhadu poc“:tu osob vystaven}?ch hluku, vymezeni problémfl a situaci, které
je tfeba zlepéit.

10. Véechny realizované, provédéné nebo dosud schvélené programy na sniiovéni hluku
s uvedenim data zahéjeni a ukonéeni jejich realizace, véetné vyhlééeni tichj/ch oblasti
v aglomeraci, a odhady sniieni poétu osob vystavenjrch hluku v denni a noéni dobé, které
tyto programy pfincsou.

11. Opatfeni, které pofizovatelé plénuji pfijmout nebo realizovat v pfiétich 5 letech
s uvedenim data pfedpokieldaného zahéjeni a ukonéeni, véetné névrhfi na vyhlélfieni
tichpch obiasti v aglomeraci a opatfeni k jejich oc-hrané.

12. Dlouhodobou strategii ochrany pied hiukern.
13. Ekonomické informace: odhad néldadil a hodnoceni jejich ef:=:ktivnosti, hodnoceni

nékladfi a pfinosfi ochrany pfed hlukem, zejména s ohledem na poéet osob, u nichi dojde
kc sniieni hluku.
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14. Vy'"sl<-rdky konzultaci s vefejnosti, poéet konzultaci celkem a 2 toho poéet alcceptovanych
pfipominek.

15. Souhm nejdfiieiitéjéich skuteénosti uveden)?ch v akénim plénu.

V r:-.-imci zakézky bude nejclfive zpracovéln névrh Akéniho hlukového plénu pro pozemni
komunikace II. a III. tfid na fizemi Karlovarského kraje a po provedeném vypoi'"2'1déni
pfipominek vefejnosti bude odevzdéma finélni verze Akéniho piénu.
Souéésti zpracovénf zakézky bude i vyplnéni poiaciovanjch formuléffl pro sumarizaci
programfl srliiovémi hluku (akénich p1é.r1f1) clle poiadavkfl na Reporting a poiadavkfl
Ministerstva zdravotnictvi (JR.
Tormin pro pfedéni néwrhu akéniho plénu pro jeho zvefejnéni je do 30. 6. 2019.


