
 

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 1954/20221210

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : lng. Šiřina Petr

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Závodní 6/660

lČ: 00845451 73542 Těrlicko

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČ : 13636286 DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. 3.

Číslo účtu : 27—1649297309/0800

 

Objednáváme u Vás :

Zpracování Plánu ÚSES ORP Ostrava, zpracovanýf. Atregia s.r.o. v roce 2020 do Změny č.3 ÚPO:

zpracování podkladu pro zapracování Plánu Náplní práce bude zpracování podkladu pro zapracování Plánu ÚSES (z roku 2020) na území města

Ostravy. Požadujeme zapracovat navrhované prvky ÚSES z Plánu ÚSES tak aby byly minimálně dotčenyjinak využívané pozemky (zejména ty s

funkční náplní určenou pro zástavbu) dále budou upraveny prvky Plánu ÚSES vzhledem ke stávajícímu průběhu tak aby prvky ÚSES probíhaly po

hraně parcel a nedocházelo k záboru sousedních hranic parcel ( v případě že není nutné tyto prvky zvětšovat) budou odstraněny nedostatky v

nepřesnosti zákresu (minimální rozdíly v hranicích prvků) a další. Čislovani/nazvy jednotlivych prvků ÚSES bude převzato z Plánu ÚSES z roku 2020.

Návrh řešení problematických míst průběhu ÚSES bude v průběhu zpracování průběžně konzultován s odborem ÚPaSŘ magistrátu města Koncept

řešení bude projednán s odborem ŽP magistrátu města. Bude zajištěna kontrola a koordinace s plánem ÚSES lVlSK.

Podklady od objednatele:

- vrstvu ÚSES z aktuálního platného Územního plánu Ostravy

- Plán ÚSES ORP Ostrava 2 roku 2020

- analýzu problémových míst- soutisk stávajícího průběhu ÚSES s Plánem ÚSES s vyznačením problematických míst k řešení

-katastrální mapa

Výstup:

Grafika (digitální podklad — shp jpg) — finální stav ÚSES se zakreslením úprav, popisem

Text: úprava tabulek (Výpis prvků ÚSES a Charakteristika prvků ÚSES), úprava textu do ÚPO tak, aby se dala vyměnit celá kapitola ( kap. 5. 3 ÚSES),

odůvodnění navržených úprav.

Konzultace:

Termín konzultace s odborem OŽP se stanovuje do 31.8.2022.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.  
 

Lhůta plnění : 16092022

Cena vč. DPH : 60 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Adámková Lucie lng., 599443376, ladamkova©ostravacz      

Vltavský Cyril Ing. arch. MPA, vedoucí odboru územního

plánování a stavebního řádu

(oprávněná osoba)

V Ostravě dne:
  

 

Svým podpisem potvrzuji převzetí

a akceptaci objednávky

 


