
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
Rfldaíčiií i. p. 1/2,434 69 MOST

hup: //» ww.meslo-mosl. cz 
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

HANKí Ni sihjJI \) Ceská spořitelna a.s. 
ČÍSLO Uč rU: 27-1041368359/0800

V MOSTE DNE:24.10^019 
VYŘIZUJE; 
TELEFON; 
E-MAIL: 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1556/OSČ/2019 
DODAVATEL: AZ Consult, spot, s r.o., Klisská c.p. 12,40001 Ústí nad Labem 1 
IČ: 44567430 DIČ: CZ44567430

Statutánií město Most u Vá$ objednává:

Předmětem veřejné zakázky je prostřednici vím Studie proveditelnosti ověřit možnost umístění a realizace 
stavby cyklostezky na území dotčeném těžební Činností (převážné na tzv. výsypkách) v rámci slatulámího 
mésla Mostu.

Podrobnčjší specifikace plnění vč. přehledu lokalit a dotčených pozemků jsou uvedeny v přílohách Č-1 a č. 2 
léto objednávky.

Cena byla stanovena na základ! podmínek veřejné zakázky „Cyklostezka na těžbou dotčeném území 
studie proveditelnosti** a nabídky dodavatele ze dne 18.10.2019, která je součástí této objednávky.

Kontaktní osoba:

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodáni: do 16 týdnů od podpisu objednávky
Místo dodání; Magistrát města Mostu, ul. Radniční 1/2, Most
Předpokládaná cena bez DPH; 190 000,00 Kč
Předpokládaná cena vČ. DPH: 229 900,00 Kč
Podléhá srážkově dani: nc
1192/2019

Smluvní podmínky objednávky:

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidencí vedené statutárním 
městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
zněni pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství 
a udčluji svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a kc zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dal.Šícb podmínek.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem,

4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 
0,5 % z fakturované ceny dodávky bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokutu 
může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.

5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, Ihůlě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za 
dalších podmínek uvedených v objednávce.

6) Nebude-li zlextu faktury' zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné 
dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací čí služeb bude práce předána předávacím 
protokolem objednatele.



7) Objednat«] si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne dorui^ní, pokud bude obsahovat veškeré 
náležitosti.

8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad Činí částku rovnající se 500.“ Kč bez DPH za každý 
započatý kalend^i den prodlení s odstraňováním vad.

9) Dodavatel sc zavazuje poskytnout záruku za jakost díla. Záruční doba v délce 60 mésíců začne běžel ode 
dne převzetí studie objednatelem. V případe, že objednatel převezme studii s vadami a/nebo nedodělky, 
uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí studie s vadami a/nebo nedodělky do odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí studie. Poskymutou zárukou za jakost se 
dodavatel zavazuje, že studie bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a českými technickými noímami.

10) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regi.stru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto 
objednávku objednací.

11) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: fakturv^jn esto-most.cz

12) Při nakládáni s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízem' o ochraně osobních údajů).

13) Práva k předmětu díla přechází z dodavatele na objednatele dnem akceptace předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami,

14) Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny se sjednává právo dodavatele požadoval smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z fekturované Částky bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

15) Dodavatel se zavazuje připadne vady plnění, uplalní-Ii objednatel tento nárok z vad, odstranil bez 
zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku, nqpozději ve Ihůte do 7 kalendářních dnů, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak.

16) Dodavatel je povinen provést dílo na svTij náklad a na své nebezpečí.
17) Faktura musí splňovat veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 

235/2004 Sb-, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty bude účtována vždy v souladu s účinnou 
právní úpravou.

18) Platba bude provedena v celé \'ýši na základě protokolu o předání a převzetí dila potvrzeného 
objednatelem, který bude součástí vyslavené faktury.

19) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny zboží v případě, že při 
předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky díla. Objednatel je povinen tihradit pozastavenou 
částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad z pftqfmacího řízení.

20) Dodavatel sc zavazuje kc všem postupům, činnostem, pracím a výkonům, které je zapotřebí pro provedení 
díla v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v léto objednávce, svým jménem a na 
vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR. Dodavatel šije vědom 
použití veřejných prostředků, a s tím spojených povinností a odpovědnosti vůči objednateli za porušení 
podmínek použití Ičchto veřejných prostředků, a může tím způsobit objednateli škodu. Dodavatel 
prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny postupy, 
činnosti, práce a výkony, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla 
potřeba doplnil objednávku o další postupy. Činnosti, práce a výkony, nese toto navýšení dodavatel.

21) Zálohy objednatel neposkytuje.
22) Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 

pokutu.

l.ieenčni podminkv':
- Dodavatel ve smyslu zákona Č. 121/2000 Sb. o právu autorském, ve znění pozdn^ších předpisů, uděluje 

objednateli oprávněni ke všem /púsobúm užití díla prováděného pro objednatele (dále jen ..licence**).
• Dodavatel uděluje tuto licenci objednateli jako výhradní, ča.sově neomezenou, bez množstevního a 

teritoriálního omezení. Objednatel není povinen využít licenci a podlicenci ani zčásti.
Na základě udělené licence bude objednatel oprávněn dílo užívat, upravovat či jinak je měnit, spojový je 
s jinými díly i je zařazovat do díla souborného.



• Dodavatel udělujc objednateli právo k uděleni podHcence v rozsahu sve licence třetím osobám a souhlas 
5 postoupením licence třetím osobám.

• Objednatel a dodavatel se dohodli, že odměna /a poskytnutí licence a podlicencí je zahrnuta v ceně dfla.
- Objednatel bere na vědomí skutečnost, že celé dílo, nebo jeho části, objednavatel použije jako zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce na vyhotovení dalších stupňů projektové dokumentace, souhlasí sjeho 
dalším neomezeným využitím objednatelem k jakémukoli účelu a nepožaduje žádné finanční, ani jiné 
plnění za využití díla objednatelem.

Ukončení smluvního vztahu;
• Dohodou smluvnich stran.
- Výpovědí jedné ze smluvních stran, dojde-li k prokázanému porušení dohodnutých smluvních 

ustanovení uvedených v objednávce a náprava nebyla provedena v přiměřené době ani po písemné 
výzvě, přičemž výpovědm' lhůla činí 1 měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po doručení výpovědi.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude přips^ na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost 
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem {§ 106a zákona Č- 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně 
z faktury na veřejný účel dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilnim symbolem 44567430. konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a 
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že sc Jedná o Číslo bankovního účtu správce daně. 
na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že lato 
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:



Příloha č. 1 k objednávce

Zadání ke zpracování studie proveditelnosti cvklostezkv vedoucí 
po rekultivovaném území v rámci správního U2emí statutárního města Mostu

Popis záměru

Vedení třesy je navrhováno na rekuItivovarných Ú2emkh, čí jinak dotčených těžbou hnědého uhlí, 
jižně a západně vůči zastavěnému území statutárního města Mostu, To je podmínka pro získái^í 
financováni v rámci tzv, ekomiliard. Je vedena po specificky upravených rekultivovaných plochách a 
zároveň spojuje sportovní areály - bývalé golfové hříště, tréninkovou dráhu areálu Hipodrom a.s., 
vyhlídku nad dolem Vršany, míjí západní okraj areálu autodromu a napojuje se na cyklo a inline dráhu 
rekreačního areálu Matylda s vodní plochou.

Trasa začíná na k, ú Skyřice, napojuje se zde na jižní konec ulice Skyřická, na bývalém golfovém hříšti 
mezí jamkami č.3 a 5, a vede jižním směrem, napojuje se na cyktotrasu 3111, na kříženi cest odbočuje 
na západ jižně pod tréninkovou dráhou Hipodromu a.s. po cyklorase 3112. Pomocí původního tělesa 
Železniční tratí přejíždí silnici 1/27. Na Čepírožských výsypkách se stáčí trasa na sever, míjí 
zahrádkářské kolonie, a vede k západnímu okraji areálu Autodrom. Následně se trasa napojuje 
k okružní cyklo a in-tíne dráze okolo areálu Matylda a druhá větev vede k mimoúrovňové křižovatce 
Třebušice U62, kde se napojuje na cyklotrasy 3107 a 3108. Více viz mapka.

Dotčená katastrální území: Skyřice, Velebudice, Čeplrohy, Slatiníce u Mostu, Hořany, iTebušice, Souš.

Téméř všechny potenciálně dotčené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Mostu a České 

republiky {ve správě Palivového kombinátu Ústí s. p,].

Požadavky na t»h«h studie;
• Návrh trasy cyklostezky dle popisu záměru včetně fotodokumentace navržené trasy 

■ Soulad s ČSN 73 6110, TP 179 ministerstva dopravy a dalšími souvisejícími předpisy

» Řešení návrhu vedení trasy navrhovat s potřebnou sjízdnosti pro všechny skupiny cyklistů 

s ohledem na výškovou Členitost dotčeného území

• Trasa musí respektovat budoucí vývoj těžby uhlí a do bývá cl prostor

• Vytipování vhodných míst pro instalací zastřešených vyhlídek - odpočívadel, míst pro 

instalaci mobiliáře pro cyklisty a Informačních tabulí naučné Části zamýšlené stezky

• Definovat napojení na síť cyklostezek 31XX a cyklookruh v areálu Matylda
• Zajistit stanoviska ŘSD, Dopravního Inspektorátu Policie ČŘ v Mostě, Vršanské uhelné a.s., 

Báňského úřadu, Palivového kombinátu Ústi s. p., vlastníků potenciálně dotčených ínž. sítí v 

případech kříženi nebo dotčení ochranných pásem

• Vyjádřeni vlastníků potenciálně dotčených pozemků (mimo stát a statutární město Most) - 

v případě nesouhlasů musí studie řešit vedení trasy jinudy
• Součástí dokumentace bude kvalifikovaný odhad realizačních nákladů včetně výkazu výměr

Organizační požadavky:
• Studie byla v jednotlivých stupních zpracování průběžné konzultována se zadavatelem a 

s odborem správních Činností Magistrátu města Mostu prostřednictvím koordinátora 
městské mobility. Dvakrát měsíčně proběhne kontrolní schůzka pro ověřeni průběhu prací a 

stavu zajištění stanovisek dotčených subjektů.



Příloha Č. 1 k objednávce

■ Zhotovitel před definitivním odevždánim zpracovaného řešení provede prezentací návrhu v 
komrsí regionálního rozvoje Rady města Most. $ možnosti případného doplnění čí úprav dle 
požadavků komise nebo zadavatele.

» Studie bude odevzdána ve 4 výtiscích, včetně eleMronického zpracování ve formátech (*.doc, 
*,dwg, *.pdf).

• Termín dodání: 16 týdnů od podpisu smluvního vztahu 

Základní návrh trasv;



Analv2a vlastnictví pozemků na cvklotrase do wsvDkách ..Golf - Matvlda^

SníiTíkv ortofotomao s rozlišením vlastnictví pozemků městem Most (modré šrafovánO a 
státem řčefvené Srafovánít

Označená cesta je v majetku HIPOOROM a.$.



Vlastnící, jíní oprivnaxu 

Hi?OOKDM MOSTa.s.

informace o pozemku
Parcelnrflslo; d0/t49

Obec 0eá»F567O43|

fCaiastrilni území: Žktovioe u Bečova t796824]

ČóáoLV: 243

Výméra [m^ 4497

Typ parcel Parcela katastru nemovitostí

Dfuh pozemku: ostatní plocna

Nemovitost je v územruVn obvockf, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává iCatastrální úřad pv Úst«6 

Zobrazení údaje ma>' frformaevnf châraUer.7iâ^st k Tá4Íd^l9 ISOkOú. "





Rizikové in{$to:



Informace o pozemku
Parcelní* áslo: 276/14S

Obec Most [567027]

Katastrální územú Čepirohy [619591]

ČálotV: 3745

V^měo 406B

'^parcely: Parola kataslru r>emovitostí

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jíní oprévnéni

Vlastnické piavo

VÝSTAVBA ČCPIROHY. SpOl.
8 r^H

Nemovitost je v územní obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrof ú?ad pi

Zobrazené úáift mají WwinatiwnT charakter. Platnost k I3ax:00.

Pozemek 1464/lS ]e ve vlastnictví Vr$anské uhelné a.s., ppč. 425/S ve vlastnictví Coal Services a.s.

m



Informace o pozemku
Pvce^fäslo:
Ob«c

Kdta$trilní úz«mř 

Čfelo LV:

Výméra (m^:

Typ parcely:

Dn^ pozemku:

231
Most 1367027)

SletMce ir Mostu {61655^ 

61

3309

Parcela katastru rwmovitostí 

ostatnr plocha

Vlastnici, jirti opr«vnéní

Vlastnické právo

Vi^riské uheirtá ax.

Nemovitost je v OzemrvVn obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vylconává Katastrální ú Pad pro Ús 

Zobrazené údaje mají krformativnf charaller. Platnost k I6i)$,2019 13:0I>00.





Pozemek č. 201/24 a 201/25 ve vlastnictví Coal Services - sousedí se současnou cestou.
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Riziko střetu s pozemkem mimo vlastnictví města a státu 

(prověřit v katastru práva chůze a jízdy pro existující cesty)

Pozemek Č. 103/21ve vlastnictví Coal Services a.s.



Pozemek 103/25 ve vlastnictví Vrianské uhelné a.s.



PVPCtto & 51 fk. 1 kJMy> |

IkosTa

Dw»flgn*ty
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iMv^< ptoAt 1
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Mn«fy
1

Vi«»*»pwa*i
MSO,00>n2 1

OJSXS Stí 1
CUftAUM» OSB 1

_______ __________________«»« 1

Zelený pá$ vlastní Vrianská uhelná a.$.





Cizí pozemky:

Zelenou plochu vlevo vlastní Coal Sefvíces'pozemek č. 636/1

<1 I

Dfbh pc«B«rtfaj eswvpWie
Zp*ee<)v>ii2s#
D02«Hilb

b:^unilcao

r
■ řM»nfc»el

\ V/rr^nMfcWy «?MP0m2
II CÜZKKN

Bte
1 COaCMUk

eu

tHOSIÍ

Riziko: vlastníkem je UNIPETROL RPA, s.ro., pozemek lze objet zprava.





Informace o předpokládaném napojení eyklostezek n a mimo úrovňovou křižovatku Ü62 třebusíce

tKféís



r '•‘■•«ííi b?n>-cewum MmMZ OZVZ 021

/'s

r\

Jé- nabídkový list

HCyklostezJífl na tčžbou doti^eDém územ i - studie proveditelností* 

Název firmy, o^anizace ! AZ Consult, spol s r.o.

Zastoupená

Adresa

Telefon : 

IČ ; 445 67 430

: Ing, Martina Štrosová. jednatelka společnosti 

: Klíšáká 1334/12.400 01 Ústí n. L.

ÍSDS : z9vp5js 
DIČ : CZ44567430

Bankovní spojení: CSOB Číslo účtu : 454328/0300 

Pojišténí odpovédnosti u: České pojišťovny C.pojistky 41812252-81 

Pojistná částka: 50 000 000,- KC

Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Ústí o.L. oddíl C, vložka 2096

Cena zakázky celkem bez DPH: 190 000.00,-

Cena DPH; 39 900,00.-

Cena zakázky celkem vč. DPH: 229 900,00,-

Zahájení plnéní: 

Tomin dokončení díla: 

Záruční doba:

ihned po podpisu smluvního vztahu 

16 týdnů od podpisu smluvního vztahu 

60 mésíců

Níže podepsaný pruhlaíuje. že cena uvedená v nabídkovém Hsté obsahuje veškeré požadavky na 
realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky

V Ústí nad Labem dne: 18.10,2019
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AZ Consuir, apol. s r.o 
Klíšská 1334/12

400 01 Ústi nad Labem • centrun 
IČO 445 67 430 
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