
Město Vizovice 149/2021Objednávka č.

ODBĚRATEL: Dodavatel:
Město Vizovice 

IČ: 00284653
Ing. Jiří Škrabal

DIČ: CZ00284653 Ulice: Batalická 583
Číslo účtu: 27-1406726359 Město: 7 63 11 Želechovice
Peněžní ústav: 800

Fakturační adresa:

IČO: 48476684
DIČ: CZ6306012031

Město Vizovice Způsob odběru: osobně
Masarykovo nám. 1007 Způsob platby: převodem
763 12 Vizovice Termín dodání: 28.02.2022

Vyřizuje: 
Forma obj.: e-mail.

Telefon: Dodací adresa:
Datum: 20.08.2021 13:26 Město Vizovice
e-mail: Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice



VIZOVICE, ULICE LÁZEŇSKÁ, CHODNÍK - STUDIE

NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

Objednatel:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Zastoupené:
Jednající:
Tel.:
E-mail:

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
00284653
Cz00284653
Dolanská Silvie, Bc., starostka města 

Zhotovitel:
Adresa:
Bankovní spojení: 
IČO:
DIČ:

Ing. Jiří Škrabal
Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
KB Zlín, č.ú. 2104043661/0100 
48476684 
CZ 6306012031

Na základě Vaší výzvy Vám předkládám nabídku na zpracování projektové dokumentace ve stupni 
SITUAČNÍ STUDIE na akci: VIZOVICE, ULICE LÁZEŇSKÁ, CHODNÍK 
Předmětem stavby je:

výstavba chodníku v celkové délce cca 1570 mb (ulice Kopanická dl. 350m, ulice 
Lázeňská 1220 m) s ukončením před řadovými garážemi za točnou autobusu, 
lokální šířková úprava místní komunikace s cílem dosáhnout minimální šířky 5,50 m 
pro obousměrný provoz - dle možností raději 6,00 m. 
úprava stykové hrany parkovací plochy u Valašského šenku 
úprava točny s nástupištní hranou
dešťová kanalizace se zaústěním do Želechovického potoka 
lokální výstavba opěrných zídek ( podezdívek oplocení) 
v případě šířkové úpravy MK zajištění stability přilehlého svahu a zajištění 
povrchového odvodnění z komunikace

Podle požadavku bude dokumentace zpracována ve stupni STUDIE, za účelem vyřešení: 
upřesnění a odsouhlasení rozsahu projekčních prací, Studie bude následně sloužit jako podklad pro 
výběr zhotovitele projektové dokumentace.
Studie budeš zahrnovat:

geodetické zaměření stávajícího stavu
situační řešení se základním projednáním
zákres stavby do katastrální mapy a soupis dotčených pozemků
odborný odhad stavebních nákladů

V rámci studie bude řešeno:
1. etapizace projektu
2. případná šířková úprava komunikace a dopad do okolního terénu
3. nutnost stabilizace terénu podél komunikace, podmíněno inženýrskogeologickým průzkumem,
4. umístění chodníku na mostních objektech (2x Želechovický potok, lx přítok), případně lávky
5. rozsah nových oplocení s betonovými zídkami
6. rozsah a délky dešťové kanalizace - chodník umístěn v místě nad stávajícím příkopem
7. Úprava parkovací plochy u Valašského šenku
8 úprava točny s nástupištěm



9. úpravy zastávek autobusové dopravy

1. Zajištění vstupních podkladů
Polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu 51.000,-Kč

2. STUDIE
Cena vychází z odborného odhadu činností nezbytných ke zpracování studie

úprava podkladů, prohlídka území 
projekční práce
odborný odhad stavebních nákladů 
konzultace, projednání
Zákres stavby do KM, tabulka rozsahu záborů 
režijní nákladv: tiskv. doprava...

STUDIE 47.000,-Kč

Nabídková cena Studie bez DPH 98 000,-Kč
DPH 21% 20.580,-Kč

Cena celkem včetně DPH 118.580,-Kč

3. termín zpracování září 2021 - únor 2022 (odevzdání do 28.2.20221)

V Želechovících, 20.08.2021 Ing. Jiří Škrabal


