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SMLOUVA O DILO

uzavřená podle ustanovení s 2586 a násl. zákona
.č.

89l2o12 Sb. , občanskýzákoník, v pĺatném
znenr

Čl.l

Smluvní strany

1. Městská část Praha 5
se sídlem:
zastoupena:
lČo:
DlČ:
bankovní spojení:
čísloúčtu:
(dále jen jako ,,objednatel")

2. SUDOP PRAHA, a.s.
se sídlem:
zastoupena:

lČo:
DlČ:
bankovní spojení:
čísloúčtu:
(dále jen jako ,,zhotovitel")

(dále také společně,,smluvní strany")

3. osoby oprávněné jednat

nám. 1 4. ŕíjna138114, 150 22 Praha 5
Mgr. Renátou Zajíčkovou,starostkou
00063631

olšanská 2643l1a,130 80 Praha 3
lng. Tomášem Slavíčkem,předsedou představenstva
lng. ĺvanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. lng. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou
představenstva
25793349
c225793349

3.1 objednatelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednáníjeho jménem:
Ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková,starostka MC Praha 5.

Ve věcech adminĺstrativně - technických:
lng. arch. Jan Kábrt, vedoucí odboru územníhorozvoje,

3.2Zhotovitelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednáníjeho jménem:
Ve věcech smluvních: lng' Andrea Plišková

Ve věcech technických: lng' Matěj Mareš

I



t\
I r MĚST5KÁ Č ÁsTL PRAHA 5J

Č l. ll
Předmět smlouvy

1 Tato smlouva se uzaví rá na základě výsledků  výběrové ho ří zení  veřejné  zakázky malé ho
rozsahu na sluŽby vyhlaš ovanou za podmí nek a v souladu se zásadami stanovenými v $ 6 a
$ 27 zákona ć,. 13412016 sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,
mimo reŽim tohoto zákona s názvem ,,Generel dopravy městské  č ásti Praha 5".

2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje prové st pro objednatele dí lo a č innosti, jak je
specifikováno v té to smlouvě a jejich pří lohách, řádně, vč as a ve vzorné  kvalitě vč etně vš ech
objednatelem poŽadovaných změn dí la a jeho souč ástí .

3. objednatel se zavazuje k převzetí  řádně a vč as zhotovené ho dĺ la a dalš ĺ ch č inností  dle té to
smlouvy a zaplacení  sjednané  ceny za jejich provedení  podle podmí nek sjednaných v té to
smlouvě.

4. Podkladem pro uzavření  té to smlouvy o dí lo je nabí dka zhotovitele ze dne 11' 11' 2019, která
byla na základě zadávací ho ŕ í zeni vybrána jako nejvýhodnějš í .

ct. ill
Specifikace předmětu dí la a termí ny dodání

1. Předmětem tohoto dí la je zhotovení ,,Generelu dopravy městské  č ásti Praha 5" jako základní ho
dopravně-inŽenýrské ho dokumentu v oblastĺ  rozvoje městské  dopravy na ĺ jzemí  městské  č ásti
s návazností  na dopravní  řeš ení  dalš í ch (zejmé na sousední ch) městských č ástí  i na dopravní
řeš ení  realizovaná hl' m. Prahou, kteý identifikuje hlavní  problé my a potřeby obyvatel městské
č ástia navrhne opatření  k řeš ení těchto problé mů  a stanoví cí le dopravní politiky městské  č ásti,
to vš e o obsahu, v rozsahu, ve formě, výstupech ietapách zpracování  specifikovaných v Pří loze
ć,. 1:Zadání ,,Generel dopravy městské  č ásti Praha 5", která tvoří  nedí lnou souöást té to smlouvy,
přĺ padně v podkladech v té to pří loze uvedených. Smluvní strany prohlaš ují , Že Generel dopravy
městské  č ásti Praha 5 bude zpracovávat celé  (zemí  městské  č ásti Praha 5, tak jak je Vymezeno
vpří loze č . 'ĺ  obecnězávazné  vyhláš ky č .55/2000 sb. hl' m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavní ho města Prahy, které  je tak mí stem plnění  dle té to smlouvy.

2. Dí lo bude odevzdáno postupně po č ástech ve třech (3) etapách v následují cí ch termí nech

1. Etapa: Prů zkumy arozbory dopravy naljzemí  MC Praha 5 a dalš í č innosti
specifikované  pro tuto fázi v Pří loze č . 1 nejpozději do tří  (3) měsí ců  následují cí ch po
dni ú č innosti té to smlouvy.

2. Etapa: Návrh Generelu dopravy MC Praha 5 a dalš í č innosti specifikované  pro tuto fázi
v Pří loze č . 1 nejpozději do pěti (5) měsí ců  následují cí ch po řádné m dokonč ení  a
převzetí  č ásti dí la spadají cí do Etapy 1 objednatelem.

3. Etapa: Projednání a dopracování Generelu dopravy MC Praha 5 a dalš í  č innosti
specifikované  pro tuto fázi v Pří loze č . 1 nejpozději do jednoho (1) měsí ce od data
předánĺ  připomí nek objednatele k č ásti dí la spadají cí  do jeho Etapy 2 na základě
pro.;ednání , přič emŽ doba prqednávání  je odhadována na dva (2) měsí ce od jeho
zahájení , ke které mu dojde bez zbyteč ných prů tahů  po dokonč ení  Etapy 2.
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cl. lv
Gena dí la, platební  podmí nky a smluvní  pokuty

1. Cena za řádně provedené  a předané  dí lo a dalš í  s dí lem souvĺ sejí cí  ú kony je stanovena takto:

Cena CELKEM bez DPH
DPH 21 o/o

cena celkem vč . DPH

í .870.000'00 Kč
392.700,00 Kč

2.262.700,00 Kč

2

(Slovy: Jedenm i lionosmsetsed mdesáttisí ckoru n č eských bez DPH' tj.

Dvamilionydvěstěš edesátdvatisĺ csedmsetkorun č eských vč etně DPH).

Celková č ástka za dí lo bude postupně vyplacena Ve třech (3) splátkách vŽdy po dodání
stanovené  č ásti dí la v řádné m termí nu:

1. Etapa: Prů zkumy a rozbory dopravy na ú zemí  MC Praha 5 (25 % z celkové  ceny
dí la)

467.500,00 Kč  bez DPH, tj. 565'675,00 Kč  s DPH

2. Etapa: Zpracování  základní  koncepce rozvoje Území  MC Praha 5 (60 % z celkové
ceny dí la)

1.122'000,00 Kč  bez DPH, tj. 1'357.620,00 Kč  s DPH

3. Etapa: Dopracování  Generelu dopravy MC Praha 5 a předání  č istopisu (15 Yo

z celkové  ceny dí la)
280 500,00 Kč  bez DPH, tj. 339 405,00 Kč  s DPH

Cena je stanovena mezi smluvní mi stranami podle zákona o cenách dohodou jako cena
koneč ná, nepřekroč itelná a nejvýš e pří pustná za komplexní plnění celé ho předmětu dí la dle té to

smlouvy a zahrnuje veš keré  náklady zhotovitele souvisejí cí  s řádným provedení m dí la, tj.
zahrnuje veš keré  č innosti, vlivy, rizika, dodávky a souvisejí cí  rnýkony nutné  k naplněnĺ  ú č elu a
cí le té to smlouvy'

Cena dle č l. lV odst' 1 té to smlouvy mů Že být změněna v pří padě změny pří sluš ných daňových
předpisů  v prů běhu realizace předmětu plnění dí la. V tomto pří padě bude cena dle té to smlouvy
upravena podle výš e sazeb DPH platných ke dnivzniku zdanitelné ho plnění .

Veš keré  změny v realizaci smlouvy, které  změní  cenu dí la, je zhotovitel povinen dohodnout
s objednatelem před jejich provedení m. Pokud by změny znamenaly zvýš ení  ceny uvedené  v č l.

lV odst. 1 té to smlouvy, lze je prové st pouze na základě předchozí  pí semné  dohody smluvní ch
stran formou pí semné ho dodatku k té to smlouvě. Pokud by zhotovitel provedl takové  práce bez
předchozí ho uzavření  dodatku ke smlouvě, povaŽuje se cena těchto prací  za smluvní  pokutu za
poruš ení smluvní ch ujednání o ceně dí la dle té to smlouvy, zaplacenou zhotovitelem objednateli.

Právo na fakturaci vzniká po pí semné m převzetí  pří sluš né  č ásti předmětu plnění dle č l. lll odst.

2 té to smlouvy objednatelem, a to po pí semné m odsouhlasení  převzaté  č ásti dí la zástupci
objednatele.

Po provedení  jednotlivých č ástĺ  dí la dle č l. Ill odst. 2 té to smlouvy a po odsouhlasení  č ástí
předmětu plnění  dle odstavce 5 tohoto č lánku vystaví  zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů

Í akturu - daňový doklad. Splatnost faktury č iní  dvacet (20) dnů  ode dne její ho prokazatelné ho

doruč ení  objednateli.

3.

4.

5

6
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7. V pří padě prodlení  objednatele se zaplacení m faktury je zhotovitel oprávněn poŽadovat od
objednatele vzájemně dohodnutou smluvní  pokutu ve výš i 0,o5 o/o z dluž né  č ástky bezÐPH za
kaŽdý, byť  i započ atý kalendářní  den prodlení .

8. V pří padě, Že zhotovitel nedodrŽí  termí ny dodání  jednotlivých č ástí  dí la uvedené  v č l. lll odst. 2
té to smlouvy, je povinen uhradit objednatelĺ  smluvní  pokutu ve r,nýš i 0,05 % Kč  z č ástky
představují cĺ  předmětnou vč as a řádně nedokonč enou ěást dí la bez DPH za kaž dý,
byt' i započ atý den prodlení  a za kaŽdý jednotlivý pří pad nedodrŽen í  termí nu'

9. Uhrazení m smluvní  pokuty není  dotč en nárok objednatele na náhradu š kody. Smluvní  pokutu
zaplatí  zhotovitel vedle š kody, která objednateli vznikne v dů sledku poruš ení  závazku
zhotovitele prové st dí lo řádně a vč as dle pří sluš ných ustanovení  a pří loh té to smlouvy.

cl. v
Realizač ní  tým

1. Zhotovitel se zavazuje, ž e provádění  dí la na jeho straně bude zajiš t'ovat realĺ zač ní  tým, jehoŽ
sloŽení  a odborná kvalifikace jednotlivých č lenů  jsou uvedeny v Pří loze č . 3 té to smlouvy, popř.
tým, jehoŽ sloŽení  bylo změněno v souladu s tí mto č lánkem (dále jen ,,Realizač ní tým").

2. Výměna které hokoli ze č lenů  Realizač ní ho týmu je moŽná pouze v pří padě, Že nový č len
Realizač ní ho týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způ sobilostí , kterou dle Pří lohy č ' 3
té to smlouvy disponuje č len Realizač ní ho týmu, jenŽ je nahrazován novým č lenem nebo kterou
nahrazovaný č len Realizač ní ho týmu prokazoval v zadávací m ří zení ; jakoukoli změnu č lena
Realizač ní ho týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejmé ně 5 pracovní ch dnů  před
touto změnou, kromě pří padů , jejichŽ povaha to vyluč uje, zhotovitel je povinen na poŽádání
objednatele prokázat splnění  povinností  stanovených v tomto č lánku.

3. V přĺ padě, Že zhotovitel poruš í  povinnosti dle č l. Vodst. 1. nebo 2', je povinen zaplatĺ t
objednateli smluvní pokutu ve výš i 10.000,00 Kč  vč . DPH za kaž dý jednotlivý pří pad.

4. Poruš ení  jaké koli povinnosti dle tohoto č lánku opravňuje objednatele k odstoupení  od té to
smlouvy. Tí m není  dotč ena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní  pokutu dle č l.
V odst' 3. té to smlouvy.

CI. VI
Práva a povinnosti smluvní ch stran

1. Zhotovitel je povinen zahĄit svou č innost ihned po nabytí  ú č innosti smlouvy apři realizaci vš ech
fází předmětu dí la je povinen postupovat bezzbytećné ho prodlení  při zachování  lhů t sjednaných
dle té to smlouvy.

2. Zhotovitelje povinen při realizacijednotlĺ vých č ástí  dĺ la postupovat podle pokynů  objednatele.
Zhotovitel je povinen při výkonu své  č innosti pí semně upozornit objednatele na zřejmou
nevhodnost jeho pokynů , které  by mohly mí t pro objednatele za následek vznik š kody nebo
vznik vady prováděné ho dí la. V pří padě, Že objednatel ĺ  přes upozorněnĺ zhotovitele na splnění
pokynů  trvá, neodpoví dá zhotovitel za š kodu takto vzniklou.

3. Zhotovitelje povinen při své  č innosti sledovat veš keré  změny právní ch a souvisejí cí ch předpisů
v oblasti zhotovování  předmětu dí la tak, aby č innost pro objednatele vykonával vŽdy v souladu
s platnou právní  ú pravou.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnostĺ  veš keré  informace, okolnosti a ú daje, které  se
dozvěděl v souvislosti a při plnění  předmětu té to smlouvy pro objednatele, ledaŽe se tyto
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informace, okolnosti a ú daje stanou obecně známými jinak neŽ prostřednictvĺ m objednatele
Tento závazek zů stává v platnosti i po ukonč ení té to smlouvy.

5. Zhotovitel se podpisem té to smlouvy zavazuje řádně zhotovit jednotlivé  č ásti dí la Ve
stanovených termí nech a převé st vlastnické  právo k nim na objednatele. objednatelse zavazuje
řádně a vč as zhotovené  č ásti dí la převzí t, zaplatit smluvenou cenu Ve stanovených lhů tách a po
dobu ú č innosti smlouvy poskytnout souč innost ve smluvené m rozsahu.

6. Zhotovitel odpoví dá objednateli za š kody jí m způ sobené  při provádění  dí la, ledaŽe prokáŽe, Že
tyto š kody byly způ sobeny okolnostmi vyluč ují cí mĺ  odpovědnost.

7. Uzavření m té to smlouvy objednatel uděluje zhotovitelĺ  plnou moc pro právní jednání  nezbytná
pro plnění  zhotovitele dle té to Smlouvy, a to pro jednání  se vš emi mí stně a věcně přÍ sluš nými
orgány státní  správy a ostatní mi dotč enými subjekty a institucemi č i jakýmikoliv dalš í mu
subjekty, a to při zí skávání  potřebných podkladů , vyjádření  č i stanovisek. Potvrzení  o udělení
plné  moci, ve které m bude rozsah zmocnění  konkretizován, bude zhotoviteli vystaveno na
základě jeho výzvy kdykoliv během trvání té to smlouvy.

cl. vil
Práva duš evní ho vlastnictví

Zhotovitel se zavazuje, Že při poskytování  sluŽeb neporuš í  práva třetí ch osob, která těmto
osobám mohou plynout z práv k duš evní mu vlastnictví , zejmé na z autorských práv a práv
prů myslové ho vlastnictví . Zhotovitel se zavazuje, Že objednateli uhradí  veš keré  náklady, výdaje,
š kody a majetkovou i nemajetkovou ú jmu, které  objednateli vzniknou V dů sledku uplatnění  práv
třetí ch osob vů č i objednateliv souvislosti s poruš ení m povinnostizhotovitele dle předchozí věty.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní  neomezenou licenci k předmětu smlouvy, a to věcně,
č asově a mí stně, v rozsahu ustanovení  $ 12 autorské ho zákona, a uděluje objednatelĺ
převoditelné , tryalé , výluč né  a zaplacení m ceny dí la zcela splacené  právo dí lo uŽí vat a
objednatel toto právo přijĺ má.

3. objednatel je na základě oprávní  udělené  autorem oprávněn dĺ lo uŽí t vš emi zpŮsoby uŽití  dle
ustanovení  $ 12 autorské ho zákona, zejmé na: dí lo zveřejnit, veřejně vystavit, zpracovat, změnit,
upravĺ t a takto je uŽí t V neomezené m rozsahu dle tohoto č lánku, uŽí t pouze č ást dí la a spojit dí lo
s jinými dí ly a zařaditje do dí la souborné ho.

4. objednatel je oprávněn zcela nebo zč ásti, bez omezení , oprávnění  tvoří cí  souč ást licence
poskytnout třetí  osobě (podlicence) a to i opakovaně, pří padně práva touto smlouvou nabytá
postoupit a zhotoviteli bez zbyteč né ho odkladu identifikovat osobu postupní ka (nabyvatele
licence).

5. Zhotovitel garantuje, Že dí lo vytvořil osobně, pří padně bylo vytvořeno pouze osobami, které  jsou
k němu ve vztahu ve smyslu ustanovení  $ 58 autorské ho zákona, až e tudí Ž je oprávněn k
poskytnutí  licence z titulu postavení  zaměstnavatele č i obdobné m s ohledem na přĺ sluš né ho
autora, anebo s pří sluš ným autorem uzavřel dostateč nou licenč ní  smlouvu, která jej opravňuje
poskytnout objednateli podlicenci alespoň v rozsahu dle zde sjednané ho; licence a podlicence
se pro ú č ely té to smlouvy společ ně označ ují jako ,,licence".

6. Zhotovitelgarantuje, Že před podpisem té to smlouvy neudělĺ ltřetí mu Žádnou licenci k uŽitĺ dí la,
a to ani ýhradní  ani nevýhradní , která by mohla být v rozporu s licencí  dle zde sjednané ho.
Zhotovitel souč asně garantuje, Že ve spojení s dí lem nejsou dotč ena jakákoli práva třetí ch osob
a jedná se o pů vodní , jedineč né  a tvů rč í  dí lo zhotovitele.
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odměna za poskytnutí  licence je zahrnuta v celkové  ceně dí la uvedené  v č l. lV odst' 1 té to
smlouvy. Smluvní strany prohlaš ují takovou odměnu za odpoví dĄí cí  a koneč nou.

8. Pro vylouč ení vš ech pochybností  platí , Že se zhotovitel zavazuje zajistit právo pouŽí vat patenty,
ochranné  známky, licence, prů myslové  vzory, know-how, software a práva z duš evní ho
vlastnictví , nezbytně se vztahují cí  k předmětu smlouvy, které  jsou nutné  pro provoz a jeho
vyuŽití , a to souč asně s předání m předmětu smlouvy nebo jeho č ásti objednateli.

č l. vlll
Povinná ustanovení

1. Smluvní  strany berou na vědomĺ , Že k nabytí  ú č innostĺ  té to smlouvy je nezbytné  její  uveřejnění
v registru smluv podle zákona ć,. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti něktených
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů
ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou, nejpozději do 3 měsí ců  ode dne podpisu
smlouvy, které  provede Městská č ást Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí , Že zveřejněnĺ
osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v registru smluv podle věty první  se děje v souladu s
tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm. c) naří zení  Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 20161679'
Smluvní  strany prohlaš ují , Že skuteč nosti obsaŽené  ve smlouvě nepovaŽují  za obchodní
tajemství  vesmyslu s504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  kjejich už iti auveřejnění
bez stanoven í  jakýchkoliv dalš í ch podm í nek".

2. Tí mto se Ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. 1 zákona ć,. 13112000 sb., o hlavní m městě Praze,
ve znění  pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, ž e byly splněny podmí nky pro platnost právní ho
jednánĺ  městské  č ásti Praha 5, a to usnesení m RMČ  Praha 5 č ,' 45ĺ 1376ĺ 2019 ze dne
20.11.2019.

ct. lx
Závěreč ná ustanovení  a zvIáš tní  ujednání

1. Po dobu platnostité to smlouvy o dí lo má zhotovitel povinnost mí t uzavřenou pojĺ stnou smlouvu
na odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností  zhotovitele třetĺ m osobám, která je uzavřena v
minimální výš i pojistné  č ástky 500'000,00 Kč .

2. Náklady na uzavření  pojistné  smlouvy dle č l. lX odst' 1 té to smlouvy jsou náklady zhotovitele

3. Záruka za jakost na plnění  dle č l' lll odst. 't té to smlouvy se stanovuje na 60 měsí ců  ode dne
protokolární ho předání  dí la objednateli a v pří padě vad a nedodělků  předané ho dí la ode dne
jejich ú plné ho odstranění . Pří padnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele
pí semně, přič emŽ v reklamaci vadu popí š e a uvede poŽadovaný způ sob její ho odstranění .
Zhotovitel je povinen odstranit vady dí la ihned, pokud to není  mož né , pak dle pokynů
objednatele v nejbliŽš ĺ m moŽné m termí nu. Neodstraní -li zhotovitel reklamované  vady ve lhů tě
dle předchozí  věty, mů Že objednatel u zhotovitele uplatnĺ t přiměřenou slevu z ceny dí la nebo
zadat odstranění vad jiné mu zhotoviteli, přĺ č emŽ v tom pří padě je zhotovitel povinen objednateli
uhradit náklady vynaloŽené  objednatelem na cenu takových plnění . Nárok objednatele ú č tovat
zhotoviteli smluvní  pokutu v tomto přĺ padě nezaniká.

4. Nesplněnĺ  jaké hokoliv ujednání  o závazcí ch zhotovitele dle té to smlouvy zakládá objednateli
právo na okamŽité  odstoupení od té to smlouvy. odstoupení  od smlouvy nemá vliv na zaplacení
smluvní pokuty.; odstoupení od té to smlouvy musí  být v kaŽdé m pří padě provedeno pí semně a
prokazatelně doruč eno druhé  smluvní straně; ú č inky kaŽdé ho odstoupení od smlouvy nastávají
okamŽikem doruč ení  pĺ semné ho projevu vů le odstoupit od té to smlouvy druhé  smluvní  straně;
odstoupení od smlouvy se nedotýkázejmé na nároku na náhradu š kody a smluvní  pokuty; ú č inky
odstoupení  se týkajĺ  sjednané ho plnění , které  k okamŽiku odstoupení  dosud není  splněno,

6
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,/ závazekzaložený touto smlouvou zaniká od okamŽiku odstoupení

5. ostatní ustanovení občanskéhozákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením
jakkoli dotčena.

6. Právní vztahy vzniklé ztéto smlouvy se budou řĺdit ustanoveními zákona č.89/20í2sb.'
občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanskýzákoník").

7. PorušĹli některá ze smluvních stran tuto smlouvu, zavazuje se nahradit druhé straně vzniklou
škodu a ušlý zisk' Smluvnísankce nelzezapočítat vůčinároku na náhradu škody a ušléhozisku'

8. Změny a doplňky tétosmlouvy mohou být sjednány jen pĺsemnou formou a musí být potvzeny
oběma smluvními stranami.

9. Smlouva se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních splatností originálu, znichžčtyři (a) vyhotovenĺ
obdżĺobjednatel a jedno (1) vyhotovení obdżízhotovitel.

í0.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnostidnem
zveřejněnĺ smlouvy v registru smluv podle zákona ć,' 34ol2o15 Sb., o zvláštníchpodmínkách
účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regĺstru smluv, ve zněnĺ pozdějších
předpisŮ.

11. Nedílnou součást tétosmlouvy tvořípřĺlohy

Přílohy:
Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Zadání,,Generel dopravy městskéčásti Praha 5"
Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činnostívsouvislosti s plněním tétosmlouvy o dílo
Realizačnítým

V Praze dne

zhotovitele
ková, lng. T Slavĺček

předseda
SUDOP

B('] Praha 3

za zhotovitele
Ing. lvan
místopředseda

V Praze dne

za objed
Mgr' Renáta
starostka MC 5
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1' Základni ú daje o zadavateli
Zadavatel Městská č ást Praha 5

náměstí  14. ŕ í jna 138114
150 22 Praha 5
lC: 00063631
DlC: CZ00063631 (dále jen ,,Zadavatel")

Zpracovatel zadání odbor ú zemní ho rozvoje
městské  č ásti Praha 5 (dále jen ,,oUR")

2. Východiska
Základní m předpokladem udrŽitelné ho rozvoje městské  č ásti Praha 5 (dále jen ,,MČ ") a kvalitní ho
Života její ch obyvatel je zajiš tění  podmí nek pro-udż itelnou, bezpeönou, pohodlnou a rychlou
dopravu obyvatel, návš těvní ků  izboŽí  na ú zemí Mc. Té  lze dosáhnout pouze postupnou koncepÖní
proměnou zaří zenl dopravní  ĺ nfrastruktury s promyš leným bezkolizní m sdí lení m prostoru a
brganizace dopravní ch sluŽeb v koordinaci se změnańi intenzity a způ sobů  vyuŽití  ú zemí  MČ .

ľ ĺ Č  1e tradič ně vstupní  branou do Prahy z jihu ajihozápadu. Souč asně je vš ak i domovem pro takřka
90 

-ooo 
obč anů  Prahy a uýznamnou souč ástí  celoměstské ho centra hl. m. Prahy s vysokou

koncentrací  pracovní ch pří leŽitostí  a sluŽeb, propojují cí  historické  jádro Prahy s jeho krajinným

zázemí m.

MC se zároveň dynamicky rozvl1í . V její  centrální  č ásti dochází  k transformaci postindustriální ch
ploch na plnohodnotné  městské  struktury a ijejí  stabilizované  cástijsou vystavené  tlaku na zuýš ení
intenzit vyuŽití . MÖ má rovněŽ plnit celou řadu celoměstsky rnýznamných funkcí , od dopravní ho uzlu
Smí chovské ho nádraŽí , přes zařizení  City logistiky po Radlickou radiálu a celou řadu dalš í ch
uýznamných dopravní ch investic. Větš inu dopravní ch výkonů  přitom musí  uné st prostory, z nichŽ
vólrá easi, a to zejmé na v nejcitlivějš í ch lokalitách MČ , zároveň plní  roliveřejných prostranství .

Generel dopravy městské  č ásti Praha 5 (dále jen ,,Generel dopravy") bude vycházet z celoměstských
strategií  a koncepcí  (např. Strategie rozvoje tramvajové  dopravy do r. 2030, Strategie rozvoje
metropolitní  Železnice v Praze, Koncepce praŽshých břehů  apod.) a zejmé na ze schválené ho Plánu
udż itelné  mobility Prahy a okolí  a v jeho rámci schválené  nové  dopravní  politiky města a bude je

přirozeně respektovat. Na tyto celoměstské  dokumenty naváŽe v podrobnosti řeš ení  na ú rovni

měří tka městské  č ásti.

Generel dopravy po dů kladné  analýze stavu, plánované ho rozvoje Územi MC a její ch š irš í ch vztahů
navrhne změny v organizaci nemotorové  (pěš í , cyklistické  a alternativní ), veřejné  hromadné
(kolejové , autobusové ), vodní  (rekreač ní , osobní  i nákladní ) a individuální  motorové  osobní  i
nákladní  dopravy vö. priorit její  realizace. Stanoví  limity kapacit rozvoje stabilizovaných, rozvojových
a transformač ní ch lokalit MC z hlediska schopnosti dopravní  infrastruktury zvládnout jimi vyvolané
poŽadavky na dopravu vš ech druhŮ' Při tom bude respektovat poŽadavek na pohodlnou pěš í  a
cyklistickou prostupnost Území , zejmé na od nábřeŽí  Vltavy do rezidenöní ch oblastí  na západě, a
minimalizaci negativní ch vlivů  dopravy na Život veřejných prostranství .

Generel dopravy naplní  následují cí  cí le:

a)Bude základní m koncepč ní m dokumentem podkladem pro jednání  samosprávy MČ
s Magistrátem a organizacemi hl. m' Prahy o investicí ch do ú prav dopravní  infrastruktury,

organizace dopravy Ve vazbě na celoměstskou ú roveň, přič emŽ , budou respektovány
celoměstské  koncepce vč etně Plánu udrŽite-lné  mobility Prahy a okolí . ''

b) Bude slouŽit samosprávným orgánů m MČ  jako podklad pro rozhodování  o investicí ch do
dopravní ho systé mu MC a rozvoje veřejných prostranství .
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c) Bude slouŽit jako podklad pro stanovení  podmí nek rozvoje lokalit MČ  z hlediska kapacity dopravní

infrastruktury a sluŽeb a jejich schopnosti absorbovat nárů st rozvojem indukované  dopravy.
d) Bude slouŽit jako podklad pro stanovení  etapizace rozvoje lokalit MC z hlediska zajiš tění  jejich

dopravní  obsluŽnosti
e) Přispěje k vyváŽenosti systé mu mezi jednotliuými dopravní mi mody se snahou o zuýš ení- 

plynulosti a bezpeönosti motorové  i nemotorové  dopravy na ú zemí  MC a tak ke aĺ ýš ení  kvality

Žiú ota obyvatel při respektování  strategických cí lů  udrŽitelné  mobiliý uvedených v dopravní
politice Pĺ ánu udrŽitelné  mobility Prahy a okolí ' Bude tudí Ž respektovat celoměstské , národní  i
nadnárodní  strategické  dokumený pro dopravu a dopravn í  infrastrukturu'

3. Zadání  Generelu dopravy městské  č ásti Praha 5

Předmětem zakázky je realizace Generelu dopravy, jehoŽ cí lem je

(1) vyhodnotit stávají cí  dopravní  uýkony jednotliuých druhů  nemotorové  (zejmé na pěš í  a
cyklistické ), hromadné  a individuální  motorové  dopravy vč etně vyhodnocení  kapacit
dopravy v klidu (pro automobilovou a cyklistickou dopravu);

(2) vyhodnotit podí l tranzitní  a vnitroměstské  dopravní  záÍ ěŽe podle jednotliuých druhů

dopravy;
(3) identifikovat kritické  prvky dopravní  infrastruktury odděleně pro jednotlivé  druhy dopravy;
(4) identifikovat mí sta kolizí  jednotlirných druhů  dopravy a formulovat principy jejich řeš ení ;
(s) vyhodnotit uývoj potřeb dopravní ho výkonu systé mu dopravy na základě intenzit a

způ sobu vyuŽití  předpokládané ho rozvoje Území  Mc i hl. m. Prahy, a to s přihlé dnutí m
k vlivu způ sobu vyuŽití  na rozloŽení  dopravní  zátěŽe v č ase a dopravní  politiku města;

(6) na základě uýš e űvedené ho navrhnouť  systé m udź itelné  dopravní  obsluhy ú zemí  MČ ;
(z) identifikovat mí sta a lokality, jejichŽ dopravní  řeš ení  je třeba podrobně a komplexně

prověřit.

3.1 Etapy plněnĺ  dí la

Zakázkaje rozdělena do tří  na sebe navazují cí ch etap, které  budou odevzdávány a fakturovány
samostatně. První  etapa je zaměřena na prů zkumy a rozbory ú zemí  a jsou jí  věnovány 3 měsí ce
řeš ení . Druhá etapa je zaměřena na návrh Generelu dopravy a je jí  věnováno 5 měsí ců  řeš ení '
Třetí  a poslední  etapa je věnována projednání  návrhu Generelu dopravy a jeho dopracování  a
jsou jí věnovány 3 měsí ce řeš ení .

3.1.1 Etapa 1: Pľ ů zkumy a rozbory dopravy na ú zemí  městské  cásti Praha 5

Práce budou provedeny na základě existují cí ch a dostupných podkladů .

Náplň práce:

- vyhodnocení  podkladů  se zvláš tní m dů razem na posouzení  vlivu rozvojouých zámé rŮ na
ú zemi MC na dopravní vztahy v ú zemí

- vyhodnocení  stavu dopravní  infrastruktury vč . infrastruktury pro dopravu v klidu a terminálů
VHD a přestupní ch bodů

- rozbor preferenč ní ch opatření  a opatření  pro zklidnění  dopravy
- identifikace nedostatků  infrastruktury pro nemotorovou dopravu se zaměření m na

nedostateč nou kapacitu, bezbarié rovost, bezpeč nost a prostupnost ú zemí
- identifikace rozporů  v organizaci veřejné  hromadné  dopravy a potřeb její ch uŽivatelů
- vyhodnocení  stávají cí ch dopravní ch r,nýkonů  nemotorové , veřejné ],hromadné , individuální

osobní  a nákladní  dopravy
- vyhodnocení  š irš í ch dopravní ch vztahů  ú zemí  MC
- vyhodnocení  oblastí  zdro1ů  a cí lů  dopravy vč . jejich poŽadavků  na dopravní  uýkon
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predikce vyvoje intenzĺ t a poŽadavků  na přepravní  výkon tranzitní  dopravy a indukované
vnitroměstské  dopravy
vyhodnocení  vlivu způ sobu vyuŽití  na rozloŽení  poŽadavků  na uýkon dopravní ch sluŽeb a
infrastruktury v öase (tj. vliv rozvoje městské  č ásti na vznik dopravní ch š pič ek)
vyhodnocení  kapacit a potenciálů  pro zlepš ení  u zařizení  dopravní  infrastruktury pro
nemotorovou, veřejnou hromadnou, individuální  motorovou osobní  a nákladní dopravu

Výstupy:

- r,nýkres š irš í ch vztahů  v dopravě MČ  Praha 5
- r'nýkres hodnot, problé mů , potencĺ álů  arizikdopravní ho systé mu MC Praha 5
- fotodokumentace
_ prů vodní  zpráva
- doplňují cí  sché mata, kańogramy a kartodiagramy
- formulace uýchodisek pro návrhovou č ást

PoŽadavky na uistupy mohou být upřesňovány v prŮběhu zpracování  Generelu dopravy
v kontextu konzultací  a navrhovaných řeš ení , uýhradně vš ak po předchozí  dohodě se
Zadavatelem. Zvolené  měří tko uýkresové  dokumentace bude odpoví dat podrobnosti zobrazení '

PoŽadavky na pľ ojednání :
l pravidelné  konzultace se Zadavatelem prostřednĺ ctví m oÚR, minimálně 'ĺ x za měsí c. konzultace metodiky práce a konceptu uýstupů  s pracovní  skupinou Plánu udż itelné

mobility Prahy a okolí , t1' nazaÖátku a před ukonč ení m prací

Lhů ta plnění :

. do 3 měsí ců  ode dne ú cinnosti smlouvy o dí lo tj. po její m podpisu oběma smluvní mi
stranami a její m zveřejnění  v regĺ stru smluv a předání  vš ech podkladů  uvedených v kap.
4.2 Zadav atelem zhotoviteli

3.1'2 Etapa 2: Návľ h Generelu dopravy městské  cásti Praha 5

Náplň práce:

- Formulace základní ch principŮ udrŽitelné  dopravy MČ ;
- formulace opatření  pro zuýš ení  podí lu přepravní ho uýkonu systé my nemotorové  a veřejné

hromadné  dopravy na ú zemí  lokalit MC;
- návrh základní  rovnováŽné  kostry systé mŮ dopravy pro jednotlivé  módy dopravy, tedy;. kostra systé mu pěš í a cyklistické  dopravy. kostra systé mu silnič ní hromadné  dopravy. kostra systé mu kolejové  hromadné  dopravy. kostra systé mu indĺ viduální  motorové  osobní  a nákladní dopravy
- identifikace č ástí  stávají cí ho systé mu dopravní  infrastruktury, které  je nezbytné  změnit, a

formulace cí lů  jejich ú prav;
- stanovení  prĺ orit k řeš ení v č lenění  na celoměstské  a mí stní ;
- identifikace rozvojouých kapacit lokalit MC pro jednotlivá vyuŽití  z hlediska kapacit přepravní ho

tnýkonu systé mů  dopravní  infrastruktury s přihlé dnutí m k č asové mu rozloŽení  dopravní  zátěž e;
- identifikace opatření  na systé mu dopravní  infrastruktury podmiňují cí ch rozvoj lokalit Mc (tj'

etapizaci);
- návrh tematĺ ckých oblastí  pro stanovení  akč ní ch plánů  a jejich vzájemné  interakce vč etně

návrhů  zadáni;
- identifikace lokalit, jejichŽ dalš í  rozvojje podmí něn změnami v dopravní m systé mu
- identifikace mí st a lokalit, jejichŽ řeš ení  je nezbýné  prověřit podrobnějš í  dopravní  studií .
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Výstupy:

- uýkres kostry systé mu dopravní obsluhy
- uýkres nezbytných změn technických a organizač ní ch opatření  na kostře systé mu dopravy
- uýkres vymezení  uzemí  pro podrobné  komplexní  dopravní  prověření
- prů vodní  zpráva obsahují cí zejmé na popis navrhovaných řeš ení  a jejich odů vodnění
- doplňují cí sché mata, kartogramya kartodiagramy
- návrhy zadání  akč ní ch plánů

PoŽadavky na uýstupy mohou být upřesňovány v prŮběhu zpracování  Generelu dopravy
v kontextu konzultací  a navrhovaných řeš ení , v'ýhradně vš ak po předchozí  dohodě se
Zadavatelem. Zvolené  měří tko uýkresové  dokumentace bude odpoví dat podrobnostizobrazení .

PoŽadavky na projednání :
r pravidelné  konzultace se Zadavatelem prostřednictví m oÚR, minimálně 1x za měsí c. konzultace metodiky práce a konceptu uýstupů  s pracovní  skupinou Plánu udż itelné

mobility Prahy a okolí , tj. na zač átku a před ukonč ení m prací

Lhů ta plnění :

. 5 měsí ců  ode dne převzetí  '1 ' etapy dila Zadavatelem

3.1.3 Etapa 3: Projednání  a dopľ acování  Geneľ elu dopľ avy městské  č ásti Praha 5

Náp!ň práce:

- projednání  s vy.branými dotcenými orgány č i organizacemi dle poŽadavků  Zadavatele,
v zastoupení  oUR

- vyhodnocení  připomí nek z projednání  a jejich zapracování

Výstupy:

- aktualizovaný uýkres kostry systé mu dopravnÍ  obsluhy
- aktualizovaný výkres nezbytných změn technických a organizač ní ch opatření  na kostře

systé mu dopravy
- aktualizovaný uýkres vymezení  ú zemí  pro podrobné  dopravní prověření
- aktualizovaná prů vodnÍ  zpráva
- doplňují cí  sché mata, kartogramy a kartodiagramy
- aktualizované  návrhy zadánÍ  akč ní ch plánů

Souč ástí  dí la bude zpracování  podkladŮ pro prezentaci generelu v Malé  Galerii ÚMČ  Praha s.

PoŽadavky na uýstupy mohou být upřesňovány v prů běhu zpracování  Generelu dopravy
v kontextu konzultací  a navrhovaných řeš ení , uýhradně vš ak po předchozí  dohodě se
Zadavatelem. Zvolené  měří tko uýkresové  dokumentace bude odpoví dat podrobnosti zobrazení .

PoŽadavky na pľ ojednání :
. projednání dle poŽadavků  Zadavatele, v zastoupení oÚR

Harmonogram:
. doba projednání  je odhadována na 2 měsí ce ]

. dopracování  č istopisu do 1 měsí ce po předání připomí nek MČ  k návrhu Generelu dopravy
na základě projednání

m

PJ
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4. Výchozí  podklady

4.1 Podklady dostupné  pľ ostřednictví m veřejné ho dálkové ho pří stupu

' Územně analytické  podklady hl. m. Prahy
. Územně plánovací  dokumentace

- Zásady ú zemní ho rozvoje Hl. m. Prahy
- Územní  plán sí delní ho ú tvaru hl. m' Prahy ve znění  opatření  obecné  povahy

ć,' 5512018 vč etně pořizovaných změn
. Návrh Metropolitní ho plánu hl. m' Prahy
. Plán udż itelné  mobility Prahy a okolí
. Aktuální  Strategické  a koncepění  materiály města publikované  Magistrátem a jeho

organizacemi(lPR, ROPID, TSK, DPP, OICT)
. Strategický plán hlavní ho města Prahy

4.2 Podklady poskytované  zadavatelem1

. Připomí nky MC Praha 5 k návrhu Metropolitní ho plánu, které  byĺ y schváleny usnesení m
Zastupitelš tva MČ  Praha 5 č ,' 25ĺ 16t2018 dne 19. 6. 2o18 a usnesení m Rady MČ  Praha 5
Ö' 30194312018 ze dne 25. 7. 2018

. Data a podklady lnstitutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy:
- digitální  katastrální  mapa
- ortofotomapa
- majetkoprávní  vztahy
- výš kopi5 + tĺ 'ýš ky střech
- technická mapa (inŽenýrské  sí tě, vč . názvy ulic)
- Územní plán sí delní ho ú tvaru hl. m. Prahy (UPn)
- 3D model

. Podkladové  studie MČ  Praha 5:

- Akč ní  plán rozvoje cyklistické  infrastruktury 2016-2017
- Dopravní  studie oblasti Pod Kesnerkou, Kroupova a Na Konvářce
- Dopravně urbanistická studie náměstí  14.ří jna a okolí
- US Nový Barrandov, A69 architekti, 1212018
- Urbanisticko-krajinářská studie Vidoule, reaktor, 0912018
- Motolské  ú dolí : Plzeňská - Vrchlické ho a Plzeňská - Motol' A69 architekti,2017-2018
- Urbanistická studie Barrandov - Š těpařská, Architekti Headhand, 0312018
- Revitalizace památkové  zóny Bud'ánka, Lennox architektĺ , 2018
- Urbanistické  a dopravní  řeš ení  přednádraŽní ho prostoru Smí chovské ho nádraž í

v návaznosti na studii dopravní ch uzlů  Smí chov, A69 archĺ tekti, ETc, 201B
- ověřovací  studie - Ekodukt přes ulici K Barrandovu, KMS architects, 10ĺ 2018
- Studie Na Pláni, Break Point, 10l20'l7
- Studie moŽností  dopravní ho zklidnění  oblasti Jinonic, VHE a spol',12ĺ 2016
- Vltavský břeh - analýza potencionálu a návrh rozvoje, A8000
- Studie proveditelnosti P+R na ú zemí  MČ  Praha 5, Atelier DUK, 09/2016
- ověřovací  studie Smí chov _ Plzeňská, Qarta architektura, 20'ĺ 5
- Studie vyuŽitelnosti oblasti Motolské  skládky - cyklopark Praha 5' slDERls, 12ĺ 2013
- Rozvaha o charakteru ú zemí  MC Praha 5,12t2o13
- Centrální  Smí chov - ověřovací  urbanistické  studie, 12ĺ 2011
- ověřovací  urbanistické  studie Dí vč í  hrady, 1212011

1 Podklady budou poskytnuty ví tězné mu ú č astní kovi výběrové ho ří zení
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č í slo pojistĺ lé  smlouvy: 8gg-l lg42-l2

l |0 00 Praha l _ Nové  Město, Č eská republiką IČ o 45272956, DIČ  CZó990ol Ż73, zapsmź tv ob-
Praze, spisovámač ka B l4ó4 (dáte "pojiš ť ovna")

Pojistka
Potvrzujeme, ž e pojistnik sUDoP PRAHA a.s., IČ o 257 93 349, se sí dlem olš anská 2ó4311ą l30 80 Pnha3 - ż iż kov, Č eská republiką za-
psaná v obchodnĺ m rejstřĺ ku u Městské ho soudu v Praze, spisová mač ka B 6088
má uzavřenu poj'istnou smlouvu č . 899-71942-12 ze dnę Żr'. 1l. 2019 '

Poj ĺ š tění  odpovědnosti
oprávněnou osobou z tohoto pojiš tění jsou pojiš tění :
- sUDoP PRÁHÄ ĺ .s.' IČ o z57 93 349, ie-sí dlem o1š anská 2643ĺ Ią 130 80 Pľ aha 3 - Żizkov, Č eská republiką zapsaná v obchodní m
rejstří ku vedené m lvĺ ěstsĘm soudem v Praze, spisová znač ka B ó088;
'Atelier 4, s.r.o'' IČ o 467 l0 14l, se sí dlem Březová 1124129,4ó6 02 Jablonec nad Nisou, Č eská republiką zapsanlav obchodní m rejstřĺ ku
vedené m Kĺ ajským soudem v Ústí  nad Labem, spisová maćkaC242l.

Pojistná událost
Pojistnou událostí  je š koda č i ú jma vmiklá na ž ivotě, zdravi, majetku nebo jiná okolnost dle pojistnć smlouvy.

Pojistná nebezpeč í
Pojistným nebezpeč í mjsou skuteč nosti a události vymezené  v pojistnć smlouvějako mož ná pří č ina vzniku pojistné  gdálosti'
Podmí nky a rozsah pojiŠ tění  stanovi pojistná smlouva a Vš eobecné  pojistné  podmí nky pro pojiš těnĺ  majetku a odpovědnosti VPPIVI6_P-
0t/2018.

Zál<ladní  rozsah:

Pojistná nebezpeč í Limĺ t pojistĺ é ho plnění

(v Kč )

Spoluú č ast

(vKč )
Uzemní  rozsah

Základní  rozsah' princip claims made 200.000.000,-

|ro ú zemní  rozsah Evropa ry'jma
Ceské  republiĘ  sjednán sublimit
pojistnćho ptnění  l00.000.000'-
Kč . Pro pojiš těné ho Atelieľ  4, s.r.
o. sjednán sublimit pojistĺ é ho
plněni ve výŠ i 10.000.000'_ Kč .
V textu pojistné  smlouvy sjednány
dalš Í  sublinity pojistné ho plněnĺ
pro zrł kladnĺ  ľ ozsah i dolož kv'

100.000,-

Pť o pojiš těné ho AÍ €lier 4,
s.r.o. sjednána spoluú č ast

10 % min. 5'000'- Kč
max. 50.000'_ Kč .

Evropa
Pro pojiš těné ho Átelieľ  4,
s'ľ .o. .sjednán űzemní
rozsah Ceská republika'

odchylně od č lánku 24 bodu 1 pĺ srn. g VPPMO-P se ujednávĄ ž e pojiš těnĺ  se vztahuje na povinnost nahľ adit š kodu č i tijnu při ublí ž ení  nazdra-
ví  nebo usmĺ cení  vzniklou v souvislosti s č inností  autorizované ho architektą autorizované ho inź enýraa technika č inné ho Ve výstavbě.

Sjednané  doloż ky:

Přehled dolož ek - pojistná nebezpeč í Sublimit pojistnóho plnění

(vKč )
Spoluú č ast

ĺ vKč )
Uzemní  rozsah

Dolož kĺ  V71 - sesuv pů dy (pouze pro
po.iiš těné ho sUDoP PRAHA a.s.}

100.000.000,- 10% min' l00.000,_ Kč Evropa

Dolož kaVlĺ l - regľ esní  nńhrady 5.000.000,- s.000,- Č eská ľ epublika
Dolož ka Yl12 - nemajetková ú jma 500.000.- 20.000,- Ceská ľ epublika

Pojistná dolra
PojiŠ tění  se sjednává na dobu ođ  1. 12. 2019 do 30. t t. 2020.
Pojistitel potvrzuje, Že ú daje obsaŽené  v pojistcejsou platné  ke dnijejí ho vydánÍ .

Platnost poj istky od: l. 12. 2019

T. a:.4913 l0/Źo]1 Ku.Ns

Ka va l ová ?jí ]fl [ ľ '""x",ľ ''"'

Monika',j,iT;1J?'J3'"
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/edoucí  týmu:
o !ng.Matěj MAREŠ

Specialista v oblasti dopravy:
. lng.Tomáš  NĚMEC



čestnénroälĺfršení-rcalizečnítÝm

v souledu s ustrnovením s 79 ođst2 oírm. c). d) zákone č.l3ilza!.ó Sb., o

zrdávĺnÍveře inúcb zalĺázek

Soznrn oĺob'ktcľéĺcbudou podĺlet nr veřejné

+ľ případě potřeby tze roz{iřovat

Toto prohlášení liním na zátd{dě svépravé,vőffi a svobodné vůle a jsem si vědoĺn všech nrísledkrl

plynoucícb z uvedenínęravdivých údajů.

VPrazedne 11.11.2019

Ing. TomĺíšSlavíčok
předseda předsünvenstva

SI]DOPPRAř{A a.s.

Ing. Ivan Pomylcńček
místopMsedĺ
SIJDOPPRAIIAa

Podpis stvr'ujícĹ žt
se uvedc'flĺosoba
bude bczproctMně
podĺletnĺplnění
veňejné zalúzkv po
celou dobujejiho
plnění.

Dosažeŕvzdělánía
osvědční o autorizaci
(doložcno doklademý

pÍa)(e

v
oboru

profesní
dsušenosti

informacs o
pnńvnĺn vzÍahu
kúčĺsbikovi

Jméno apřlimsní

7lď Doloženo
pľoÉsĺím
životopiseĺn
viz. přílohĺ

pracorłnípoměr

nĺpltrý ůvazek

u

zaměstnavatele

SUDOP
PRAÍIA as.

,

Ing- ľvíatějl\ĺĺrcš Čoskéĺłysokéuěení

technické vPraze.
Íbkulta dopravnĺ, obor

t}opľavnÍ systánya
tecbnika/
Áutorizovaný iĺženýľv
oboľu dopravnĺ stavby

pracovnípměľ
nĺplĺýńvĺzpk
u

zaměstnavaĺsle

ST'DOP

PRAľIA a"s.

laské vysokéučení

tpcbnĺokév Pĺaľa,
Fakuladopravnĺ, oboľ
dopravní inŕasruktura v

úzcmÍ

12 let Doloženo
profesním
ävotopisom
viz. příloha

Ing. TomríiíNěmec


