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SMLOUVA 0 DÍLO

na provedení díla

CAS T 9)

Regulační plán Teichmannova — Peškova

Čislo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele:

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1. Objednatel: statutámi město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČ: 00299303

Zastoupen:

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora

mob.: 777 570 360 ales.jakubecgězolonwuceu

- kontaktní osoba ve věcech technicg' ch:

Ing. arch. Jana Křenková, vedoucí oddělení územního plánování a architektury odbor kon-

cepce arozvoje MMOl

tel.: 588 488 387 janakrenkovagězolomouceu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

číslo výdajověho učtu: 66663 72/0800

2. Zhotovitel: Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.

Spartakovců 3

708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 00562963 DIČ: cz00562963

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudemv Ostravě

pod sp. zn. C 4615

Zastoupen: Ing. arch. Helenou Salvetovou , jednatelkou

tel.: 596939530 e-mail: h.salvetova©uso.cz

- vedoucig'mu: Ing. arch. Helena Salvetová

tel.: 596939530 e-mail: h.salvetova©uso.cz

- specialista v oblasti dopravy: ing. Radovan Komínek

tel.: 595155023 e-mail: ko minek©dopravniprojektovanicz

- specialista na zeleň: Ing. Petr Siřina

tel.: 774205991 e-mail: petrsirin©volny.cz

Bankovní spojení: Komerčníbanka a.s.

č. účtu: 47609-761/0100

Pozn.: Zhotovitel doplníosoby — klíčové odborníky, které uvedlve své nabídce aktere byly hodnoceny v rámci dnheho dílčího hochotícího

kriteria „Kvalifikace a zkušenosti osob, zapojených do realizace veřejné zakázky“. V případě, že bude na jednu pozici nabídnuto více odbor—

níků, budou zde doplněnivšichni.
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II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést předmět plnění vlastním jménem, na vlastní náklady a odpo-

vědnost a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo bez vad a nedodělků zaplatit zhotoviteli ujednanou

cenu.

2. Před mětemplnění je zpracování regulačního plánu Teichmannova — Peškova na základě podkladů, pokynů a

za podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové

uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.

Současně stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb

veřejné infrastruktury a vymezení veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšných opatření.

4. Na realizaci projektu s názvem „Regulační plány pro Olomouc“ bude podána žádost o poskytnutí dotace

z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) V případě schválení žádosti se zhotovitel zava-

zuje, že projekt bude realizován v souladu a podle podmínek a pravidel stanovených v příslušných instruk-

cích, metodických pokynech a oznámeních.

5. Regulační plán bude zpracován pro území, které je vymezeno ve Výkrese základního členění území (1/01)

Územního plánu Olomouc.

III. Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat předmět plnění dle čl. 11. odst. 1 této smlouvy dle zadání regulačního plánu

Teichmannova — Peškova, které je součástí Územního plánu Olomouc a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a

v souladu s požadavky obecně závazných předpisů a technických norem. Jedná se zejména o zákon č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vy-

hlášky č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technic-

kých požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

2. Regulačníplán bude zpracován v následujících etapách:

etapa 1: Zpracování pracovního paré návrhu regulačního plánu pro společné jednání

kpřipo mínkámobjednatele — v jednom vyhotovení,

etapa 2: Zpracování návrhu regulačního plánu pro společné jednání — ve dvou vyhotoveních

etapa 3: Úprava návrhu regulačního plánu pro veřejné projednání na základě výsledků společ-

ného jednání dle 5 65 stavebního zákona — ve čtyřech vyhotoveních,

etapa 4: Úprava návrhu regulačního plánu po veřejném projednání na základě výsledků veřej-

ného projednání dle 5 67 stavebního zákona — ve čtyřech vyhotoveních,

etapa 5: Úprava návrhu regulačního plánu po opakovaném veřejném projednání na základě vý-

sledků případného opakovaného veřejného projednání dle 5 67 stavebního zákona — ve

čtyřech vyhotoveních.

3. Výkresová část regulačního plánu bude zpracována v měřítku 1:2000, přičemž detaily mohou být zpracová-

ny v měřítku 111000, popřípadě 1500.

4. Regulační plán bude zpracován digitálně v prostředí CAD či GIS. Pro potřeby objednatele bude v průběhu

projednávání vedle tištěné podoby dokument předáván i v elektronické podobě, textová část ve fomlátu

*.pdf a *.doc (případně *.xls), grafická v *.pdf. Čistopis regulačního plánu bude současně předán v jednom

z formátů *.dgn, *.dwg, *.shp.

5. Zhotovitel podá výklad knávrhu regulačního plánu na společném jednání dle 5 65 stavebního zákona, na

veřejném projednání a případných opakovaných veřejných projednáních dle 5 67 stavebního zákona a na

jednáních zastupitelstva města dle dohody s objednatelem

6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu s touto smlouvou a převzato objednatelem na základě předá-

vacího protokolu bez vad.

IV. Podklady pro zpracování díla dodané objednatelem

1. Územně analytické podklady,

2. Územní plán Olomouc,

3. Katastrální mapa,

4. 3D model zástavby města a terénu,

5. Regulačníplán sídliště Povel — Čtvrtky

6. Koncepce vodního hospodářství města Olo mouce (DHI as., 2014),

7. Generel cyklistické dopravy na území města Olo mouce (DHV CR Praha, 2007),
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8. Aktualizace analýzy cyklistických tras dle generelu cyklistické dopravy v Olomouci (RARSM Olo-

mouc, 2011),

9. Aktualizace analýzy cyklistických tras dle generelu cyklistické dopravy v Olomouci (RARSM Olo-

mouc, 2012),

V. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v souladu s následujícími etapami:

a) etapa 1: do 4 měsíců poté, kdy objednatel předá zhotoviteli

podklady,

b) etapa 2: do 1 měsíce ode dne, kdy objednatel předá zhoto-

viteli pokyny k dokončení návrhu regulačního

plánu pro s polečné jednání,

c) etapa 3 do 1 měsíce ode dne, kdy objednatel předá zhoto-

viteli vyhodnocení výsledků projednání návrhu

regulačního plánu,

d) etapa 4: do 1 měsíce ode dne, kdy objednatel předá zhoto-

viteli vyhodnocení výsledků veřejného projednání

regulačního plánu

e) etapa 5: do 1 měsíce ode dne, kdy objednatel předá zhoto-

viteli vyhodnocení výsledků případného opakova-

ného veřejného projednání regulačního plánu

VI. Cena díla

1. Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků výběrového řízení předmětné veřejné zakázky ve

výši 160 000,- Kč bez DPH a 193 600,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlou-

vy. Celková cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematický m zaokrouhlením na celé

koruny. Celková sjednaná cena díla bez DPHje cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“).

2. Celková cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému

provedení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje ipředpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním

hospodářství po dobu realizace díla.

3. V celkové ceně díla je zahrnut počet vyhotovení uvedených v čl. 111. odst. 2 této smlouvy, jakož ináklady na

odměnu za poskytnutí práv vyplývajících zpráv duševního vlastnictví a práv autorských.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení celkové ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce.

5. Záloha na cenu díla se nesjednává.

VII. Platební podmínky

1. Zhotovitelje oprávněn vy stavit daňový doklad a vzniká mu nárok na postupné zaplacení za řádně provedené

jednotlivé etapy po jejich odsouhlasení a převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu. Platba

ceny díla dle čl. Vl. této smlouvy bude hrazena v souladu s předchozí větou a následujícím způsobem

etapa 1: 25% zceny díla včetně DPH,

etapa 2: 20% z ceny díla včetně DPH,

etapa 3: 25% z ceny díla včetně DPH,

etapa 4: 25% z ceny díla včetně DPH,

etapa 5: 5% z ceny díla včetně DPH.

Vpřípadě neuskutečnění etapy 5, se zavazuje objednatel uhradit tuto část ceny zhotoviteli poté, kdy bude

najisto stanoveno, že nebude prováděno opakované veřejné projednání regulačního plánu.

2. Objednatel si vyhrazuje právo na zádržné ve výši 10 % z jednotlivých fakturovaných cen. Zádržné bude

zhotoviteli vyplaceno na základě řádného provedení díla v souladu s podmínkami dle této smlouvy a po od-

stranění všech vad a nedodělků.

3. Při fakturaci za provedení díla se k ceně bez DPH stanovuje DPH v souladu s platnou právní úpravou ke dni

fakturace. Uvedené znamená, že v případě změny sazby DPH v pnůběhu plnění této smlouvy, nemusí být

kúčelu změny celkové ceny vč.DPH uzav írán dodatek této smlouvy.

4. Platby fakturovaných částek budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví

této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 dní po obdržení jednotlivých daňových dokladů objednatelem.

5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonu č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, oba ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou obsahovat název
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projektu „Regulační plány pro Olomouc“ a registrační číslo projektu, které bude zhotoviteli oznámeno po

registraci žádosti. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy.

6. Dílčí faktury a konečná faktura budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 4 onginálech. Zhoto-

vitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registm plátců podle 5 96 ZDPH.

7. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude

disponovat bankovním účtem zveřejněným v registm plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do

prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků zprodlení.

8. Za domčení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.

9. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.

VIII. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně účetních do-

kladů minimálně do konce roku 2028 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

2. Každý origináh1í účetní a daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu.

3. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci sou-

visející s realizacíprojektu zaměstnancůmnebo zmocněncůmpověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

IX. Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění předmětu smlouvy, zejména

mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a konzultačních schůzek a poskytovat mu

všechny potřebné informace v souvislosti s plněnímpředmětu smlouvy.

2. Pokud při plnění smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření

smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně ztíží nebo znemožní plnění smlouvy za sjednaných podmí-

nek, je objednatel povinen dohodnout s e zhotovitelem změnu dotčených ustanovení smlouvy.

3. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé

v důsledku plnění smlouvy za podmínekv níuvedených.

X. Způsob plnění díla a přejímací řízení

1. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem pravidelně konzultovat jednotlivé etapy zpracování regulačního plánu

a brát v potaz všechny průběžné připomínky objednatele, které musíbýt prokazatelně vypořádány .

2. Zhotovitel se zavazuje, že se na plnění veřejné zakázky budou podílet všichni klíčoví odbomíci uvedení

v záhlaví této smlouvy s tím, že pokud byl na jedné pozici hodnocen jeden zklíčových odbomíků jako

nejlepší, tj. má dominantnější postavení oproti ostatním klíčovým odbomíkům na stejné pozici bude plnit

hlavní a dominantnější roli při plnění předmětu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů v počtu určeném objednatelem, kde představí, vysvětlí a

obhájí postup na jednotlivých částech díla. Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání, jestliže jejich

potřeba svolání vyvstane v pnůběhu provádění díla. Náklady spojené s účastí na kontrolních dnech jsou

zahrnuty v celkové ceně díla vč. DPH.

4. Jednání na kontrolním dnu bude probíhat následovně:

- jednáníbude svolávat zástupce objednatele a bude probíhat na půdě statutárního města Olo mouce,

- jednání se budou účastnit klíčoví odborníci uvedení v čl. 1. této smlouvy,

- na jednáních budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny připomínky

k návrhům, odsouhlasený a schváleny konečné verze jednotlivých částí předmětu plnění,

- prezentace může být provedena formou promítnutí základních informací z aplikace Powerpoint či ob-

dobné a bude doplněna komentářem zhotovitele. Pří prezentaci budou ze strany zhotovitele přítomny

osoby zodpovědné za zpracování prezentované části, aby mohly reagovat na dotazy a připomínky,

- zápis zjednání bude pořizovat zhotovitel a bude odeslán objednateli následující pracovní den po jedná-

ní k odsouhlasení,

- na jednání si zhotovitel vymezí dostatečný časový prostor (až 1 pracovní den).

5. Z jednotlivýchjednáníbudou pořizovány zhotovitelem zápisy obsahující minimálně:

- identifikační údaje objednatele a zhotovitele,

- identifikace díla,

- jmenovitý seznam účastníků jednání,

- popis průběhu jednání,
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- připomínky k plněnídíla vznesených v průběhu jednání,

- způsob vypořádání připomínek, byly-li na předcházející schůzce vzneseny,

- seznam stanovených úkolů pro odpovědné pracovníky, případně návrh způsobu řešení a datum jejich

splnění.

6. Kpředání a převzetí díla, resp. jeho dílčích etap dojde na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a

objednatelem a to podepsánímpředávacího protokolu s následujícím minimáhíím obsahem;

a. údaje o zhotoviteli (subdodavateli) a objednateli tj. název firmy, sídlo/místo podnikání, IČ,

jména osob oprávněnýchjednat jej ichjménem,

b. název a registrační číslo projektu

c. identifikace díla, které je předáváno,

d. soupis vad a nedodělků,je -lito relevantní,

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv.

7. Vlastnické právo kdílu a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím jednotlivých etap

předmětu plnění.

8. Nedohodnou—li se strany jinak, pořizuje předávací protokol zhotovitel.

9. Jestliže předávací protokol je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách

v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v zápise neuvede, že

s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže objednatelv zápise popsalvady, nebo uvedl, jak se vady projev u-

jí, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

XI. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen při plnění svých smluvních závazků postupovat s odbomou péčí, dodržovat obecně

závazné právní předpisy a technické normy a postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele.

2. Svou činnost, v rámci plnění předmětu této smlouvy, bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy ob-

jednatele a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu

s rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a ostatních dotčených subjektů. Zhotovitel se

zdrží jakéhoko liv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy objednatele vycházející z plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel je dále povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a o pnůběhu činností sjedna-

ných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které qistil a které mohou

mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků objednatele a na předmět plnění s mlouvy.

4. Pokud zhotovitelpři plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právemprůmyslového čijiného d 0-

ševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba ztohoto titulu své nároky vůči objednateli zhotovitel pro-

vede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení takového sub-

dodavatele, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním qevně nedosahuje běžně

uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět.

6. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kte-

réhokoli pracovníka zhotovitele jinýmpracovníkema zhotovitelje povinen tento požadavek splnit.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech oprávněn vyměmt klíčového odbomíka. Za odůvodněný případ je

považováno zejména onemocnění klíčového odborníka, případně vyšší moc nebo jiné okolnosti, které by

mohly ospravedlnit výměnu klíčového odborníka a které by neměly žádný vliv na výběr ekonomicky nevý-

hodnější nabídky.

Nový klíčový odbomík musí splňovat obdobnou kvalifikaci tak, aby byl zařazen do stejného či vyššího

stupně kvalifikace, a dále být zařazen do stejného či vyššího stupně délky odborné praxe oproti nahrazova-

nému klíčovému odbomíkovi, u vedoucího týmu lze dále tuto výměnu uskutečnit za podmínky, že jeho zku-

šenosti, dosavadnípráce (tj. počet prací na kterých se podílel/participoval) bude na minimálně stejné či vyšší

úrovni, než jaké měl vedoucí týmu nahrazovaný. Tato změna podléhá souhlasu objednatele. Pro účely po-

souzení kvalifikace, délky odbomé praxe a zkušeností, dosavadní práce nový ch klíčových odbomíků bude

použita příloha č. 2 této smlouvy.

Nastanou-li důvody pro výměnu klíčového odborníka, zavazuje se zhotovitel nahradit klíčového odborníka

do jednoho měsíce od chvíle, kdy důvody pro výměnu nastanou.

8. V souladu s © 2633 občanského zákoníku se zhotovitel zavazuje neposkytovat či jinak použít předmět plnění

jiný mosobám ne ž objednateli.

9. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla mlčenlivosti.

XII. Ochrana důvěrnýchinformací

1. Veškeré informace týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet

v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a mate-
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riály předané objednatelem zhotoviteli a výstupy a dokumenty, které zhotovitel získá v rámci své činnosti,

jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a třetích osob určených doho-

dou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností zhotovitele vy-

plývajících ztéto smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelůmnež kplnění předmětu smlouvy.

2. Výjimku z ochrany důvěmých infonnací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně zná-

mé a dostupné. Dále pak informace obsažené v podkladech objednatele nebo dokladech a stanoviscích zís-

kaných činností zhotovitele.

3. Tímto ujednáním není dotčena právní úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných in-

formací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobod-

ném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů ani v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů a o změně některých údajů, ve znění pozdějších předp isů.

XIII. Odpovědnost za vady, záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců plynoucí od data převzetídíla objednatelem dle

předávacího protokolu po poslední etapě předmětu plnění.

2. Bude-li mít dílo vady, objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění v souladu

s občanským zákoníkem

3. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení ; 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy i za

předpokladu, že dílo bude převzato a následně bude objevena qevná vada, objednatel může uplatnit nároky

a práva vyplývající z odpovědnosti za vady.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu stanoveném objednatelem, není-li takový termín stanoven,

nejpozději do jednoho týdne.

XIV. Ukončení smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů stanovených

ve smlouvě, resp. za podstatné pomšení smluvních povinností.

2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

a) zdosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že zhotovitel nesph1í předmět plnění dle této

smlouvy,

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla či jeho částí delší jak 30 dnů, pokud nebylo zapříčiněno nepo-

skytnutím součinnosti ze strany objednatele,

c) nedodržení povinností dle čl. XII. této smlouvy (ochrana důvěmých informací).

3. Zhotovitelje oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.

4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemné vypořádat své nároky

nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:

— zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterýmje stanov ena cena

díla,

— zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 10 dnů od obdrže-

ní vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

— strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit dmhé straně veškeré

škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1

% z celkové ceny díla.

5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní dobou od ode-

slání výpovědi zhotoviteli.

XV. Sankční ujednání

1. Pokud je zhotovitel v prodlení s temlínem plnění díla (i s dílčím) je povinen zaplatit objednateli smluvní po-

kutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve stanoveném termínu,

zaplatí objednateli s mluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu či skupinu vad a každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel vymění klíčového odborníka bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zap la-

tit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ takového pomšení.

4. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě a jejích pří-

lohách, pro které není stanovena zvláštní sankce, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za

každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000,- Kč za kaž-

dý zjištěný případ.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požad 0-
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vat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to

vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. Smluvní pokuta je splatná dnem domčení písemné výzvy

k jejíúhradě zhotoviteli.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoní-

kem

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou zadání regulačního plánu, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realiza-

ci díla dle projektové dokumentace a že disponuje takovými kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou

k provedení díla potřebné.

3. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu

zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně vy-

jadřuje souhlas s případným zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků na webových stránkách statutámí-

ho města Olomouce a v registru smluv.

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít

písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a při-

lohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

6. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou

žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek

kdosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby iza změněných

podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečnosti v této smlouvě za-

kládá dmhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

7. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem

či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se

sankčních ujednání.

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, znichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení ob-

drží zhotovitel.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnempodpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1— Zadání regulačního plánu

Příloha č. 2 - Kvalifikace a zkušenosti osob, zapojených do realizace veřejné zakázky

Podpisy a otisky razítek s mluvních stran

V Olomouci, dne: V Olomouci, dne:

Objednatel Zhotovitel

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. Ing.arch. Helena Salvetová

náměstek primátora jednatelka

statutární město Olomouc Urbanistické středisko Ostrava, s. r. 0.
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Příloha č. 1 — Zadání regulačního plánu

ZADANI

REGULACNIHO PLANU

TEICHMANNOVA - PESKOVA

A __ s 1 „.
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Zpracováno ve smyslu 5 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) v platném znění, a dle požadavků vyhlášky č. 500/2 006 Sb., o územně analytic-

kých podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnos-

ti
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Magistrát města Olomouce

odbor koncepce a rozvoje

schváleno Zastupitelstvem města Olomouce dne 23.11.2015

v Cílem regulačního plánu je zachování a dokončení koncepce navržené Regulačním plánem sídliště Povel —

Ctvrtky, zejména se jedná o dotvoření veřejných prostranství, dokončení zástavby v přechodových plochách me-

zi řadovou zástavbou rodinnými domy ul. Teichmannova a zástavbou bytovými domy podél. ul. Peškova, a dopl-

nění zástavby podél ul. Teichmannova aSchweitzerova.

Úkolem regulačního plánu je stanovení podrobnějších podmínek pro využití stabilizovaných ploch a jejich zapojení

do území. Regulační plán vymezí pozemky a jejich vzájemné uspořádání a určí funkční a prostorové podmínky pro

umisťování staveb či zařízení, tj. zejména urbanisticky odůvodněných dostaveb stávající stabilizované stmktury, v so 0-

ladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu

architektonických a urbanistických hodnot v území. Dále budou vymezeny pozemky staveb či zařízení související do-

pravní a techmcké infrastmktury a veřejných prostranství.

a) vymezení řešeného území,

Území se nachází na hranici v k.ú. Povel a zčásti v k.ú. Nové Sady, a je vymezeno v grafické přílo ze, zadání. Řeše-

né území je vymezeno ulicemi Schweitzerovou, Voskovcovou, Fischerovou a Slavonínskou, z hlediska Územního plá-

nu Olomouc se jedná o stabilizované plochy smíšené obytné 13/0245, 13/0285, 13/0295, 13/0305, 13/0315, 13/0325,

13/0335, 13/ 0345, 13/0365, 13/1485 a 13/1795 a převážnou část stabilizované plochy veřejného prostranství 13/007 5.

b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití

Regulační plán stanoví celkovou urbamstickou koncepci lokality. Pozemky budou vymezeny v návaznosti na stáva-

jící urbamstickou stmktum, tj. stávající uspořádání, velikost a tvar pozemků, s cílem dotvoření městotvomé urbanistic-

ké struktury s jasně prostorově ifunkčně definovanými plochami veřejných prostranství.

Regulační plán vymezí v souladu s územním plánem zejména:

- pozemky rodinných čibytových domů,

- pozemky staveb či zařízení související dopravní a technické infrastruktury,

- pozemky veřejných prostranství, případně upřesní polohu veřejných prostranství vymezených územním plá-

nem

Regulační plán dále prověří a je-li to účelné vy mezí v souladu s územním plánem zej ména:

- pozemky veřejných prostranstvíurčené pro parkovou zeleň,

- pozemky staveb občanského vybavení.

c) požadavky na umístění a prostorové us pořádání staveb

Regulační plán stanoví celkové kompoziční a hmotové řešení lokality. Regulační plán podrobněji ro zpracuje násle-

dující koncepciprostorové regulace a podmínky výstavby zakotvené v územním plánu:

- všechny dotčené plochy jsou vymezeny jako stabilizované, přičemž ve stabilizovaných plochách sestávající

zastavěnost a funkční využití nemění, za změny se nepovažují stavby související technické a dopravní infra-

stmktury, stavby podzemních objektů, stavby doplňující hlavní funkci na pozemcích staveb pro bydlení, pří-

stavby objektů, nástavby o 1 podlaží nad převažující výšku okolní zástavby, které nepřekračují maximální

výšku stanovenou ve 5chématu výškové regulace a polycentnckého systému (I/51); to vše řešené v souladu s

požadavky na ochranu hodnot území a s charakterem úze mí,
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- pro plochy 13/0335, 13/0365, 13/1485 a 13/1495je stanovena bloková stmktura zástavby a maximální výška

10/ 14 m, pro plochu 13/034 bloková stmktura zástavby a maximální výška 13/ 17 m, ve stmktuře blokového

typu se za změny mimo výše uvedeného dále nepovažují urbanisticky odůvodněné dostavby objektů v pro-

lukách a podél veřejných prostranství směřující k dotvoření blokové struktury, přičemž musí být zachován re-

kreační charakter vnitrobloků;

- pro plochy 13/0245, 13/0285, 13/0295, 13/0305, 13/0315 a 13/0325 je stanoven sídlištní volný typ struktury

zástavby a maximální výška 13/ 17 m, ve struktuře sídlištního volného typu se za změny dále nepovažují urb a-

nisticky odůvodněné dostavby nízkopodlažních objektů občanského vybavení při zachování rekreačního cha-

rakteru veřejných prostranství a vnitrobloků.

V návaznosti na stávající i navrhovaná veřejná prostranství ulic budou stanoveny stavební a uliční čáry a hranice

zástavby směrem do vnitrobloku, přičemž bude respektován požadavek na umísťování objektů podél veřejných pro-

stranství. Bude stanovena maximální intenzita využití území, zejména s ohledem na kapacitní možnosti navazující do-

pravní infrastmktury.

Regulační plán dále prověří a je-li to účelné stanoví další prostorové regulace, zejména profily uličních prostorů, tj.

šířky ko munikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání apod. včetně umístění technické infrastruktury, a výšku st a-

veb.

d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Největší hodnotou v území, která výrazně ovlivňuje jeho celkový charakter, je historická urbanistická struktura čás-

ti původní obce PoveL dochovaná podél ulic Teichmanovy a Na Pažitu. Jedná se o souvislou řadovou zástavbu rodin-

ných domů v jednotné stavební a uliční čáře, se sedlovými střechami, narušenou celou řadou proluk, a necitlivými sta-

vebními úpravami (změny tvam a sklonu střech, nástavby). Regulační plán zajistí ochranu dochované historické stru k-

tury a stanoví takové podmínky pro novou výstavbu v prolukách, aby byl maximálně zachován a rozvíjen původní ven-

kovský charakter zástavby.

Ze základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Územního plánu Olomouc, a z koncepce

rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit vyplývají zejména tyto požadavky na ochranu a rozvoj hodnot:

- chránit a rozvíjet stromořadí v obraze města a krajiny zajištěním dostatečného profilu uličního prostom v plo-

chách a kondorech dopravní infrastmktury a veřejných prostranstvích; zeleň bude přednostně řešena vytvoře-

ním zelených pásů a bude koordinována s umístěním inženýrských sítí, dopravním řešeníma zástavbou

- zajistit efektivní využití zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby umist'ováním rozvodných

energetických vedení a vedení elektronických ko munikací v těchto plochách pod zem

- chránit a rozvíjet zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva v okolí stávajících a

nově stavěných bytových domů

- chránit veřejná prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci preferováním výstavby odstavných parkovacích

míst v rámci objektů

- chránit a vytvářet dostatečně široký profil přidm ženého prostom pro pěší v rámci uličního prostom uvnitř hra-

nice kompaktního sídla;

- chránit a vytvářet dostatečně široký profil uličního prostom pro obousměmý provoz silničních vozidel v plo-

chách a kondorech veřejných prostranství a dopravní infrastruktury

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Z hlediska dopravní infrastruktury:

- regulační plán vymezí plochy staveb či zařízení související s dopravní infrastmkturou a pozemky veřejných

prostranstvíviz Po žadavky na vymezenípozemků a jejich využití;

- regulační plán posoudí deficit dopravy v klidu ve vztahu k ČSN 73 6110 „Projektování místních ko munikací“;

- regulační plán zohlední trasy cyklistických komunikací z Územního plánu v ulici Schweitzerova, Teichmano-

va, Voskovcova, Peškova, Fischerova a Slavonínská.

Součástí technické infrastruktury musíbýt řešení zásobování pitnou vodou, odvedení splaškových vod, hospodaření

s dešt'ovými vodami dle studie „Koncepce vodního hospodářství města Olo mouce“, zásobování teplem, elektrickou

energií a připojení na teleko munikační sít'.

Plocha 13/1485 musí být zásobována pitnou vodou z vodovodu DN200 LT v ulici Jižní zroku 1959, z vodovodu

DN100 v ulici Teichmannova zroku 1925 a nebo z navrhovaného vodovodu N_031 DN300 v ulici Schweitzerova. Plo-

2

Název akce: Regulační plán Teichmannova — Peš<ova



_ Spis. znak: 56.2 Sanační znak/lhůta: V/lO

Císlo SOD zhotovitele: Císlo SOD objednatele:

cha 13/0365 musí být zásobována pitnou vodou z vodovodu DN100 v ulici Teichmannova zroku 1925 a z vodovodu

DN100 LT v ulici Schweitzerova z roku 2008. Vodovod v ulici Jižní DN200 LT je v dobrémtechnickém stavu. Vodo-

vod v ulici Schweitzerova DN100 je nový. Vodovody v ulici Teichmannova DN100 a DN80 jsou navrženy

krekonstmkci a je nutné ověřit jejich techmcký stav, popř. navrhnout opatření. Upozorňujeme, že vodovod v jižní části

ulice Teichmannova DN80 má zvýšené množství pomch aje nutné ověřit jeho technický stav.

Plochy 13/0325, 13/0335, 13/1495, 13/0345, 13/0315, 13/0305, 13/0245, 13/0285 a 13/0295 musí být zásobov á-

ny pitnou vodou z vodovodů DN100 a DN80 v ulici Teichmannova z roku 1925 (určených krekonstrukci), z vodovodu

DN100 v ulici Voskovcova zroku 1989, z vodovodu DN100 v sevemí částiulice Peškova zroku 1989, zvodovodu

v ulici Peškova DN100 LT zroku 2006, zvodovodu DN150 LT v ulici Fischerova zroku 2006, zvodovodu DN300

v sevemí části ulice Fischerova zroku 1991, z vodovodu DN100 TLT v ulici Peškova z roku 2010, z vodovodu DN100

v ulici Na pažitu z roku 1925 určeného krekonstrukci, z vodovodu v ulici Slavonínská DN150 z roku 1920. Upozorňu-

jeme, že vodovod v ulici Slavonínská je navržený k rekonstmkci R_030, je nutné ověřít jeho technický stav, popř. na-

vrhnout opatření. Vkapitole zásobování vodou budou navrženy napojovací body, zokmhování, ověření tlakových po-

měrů, potřeba požámí vody, bude popsán technický stav a kapacita stávajícího vodovodního potrubí, popř. návrhy op at-

rem.

Řešenou oblast je možné odkanalizovat do kanalizační stoky DN600 beton AIva ulici Schweitzerova, do kanali-

zační stoky DN2630/2410 AII beton v uliciJižní, do kanalizační stoky DN400 kamenina A114 v ulici Teichmannova, do

kanalizační stoky DN300 kamenina AII41 v ulici Na pažitu, do kanalizační stoky DN2630/2410 AII v ulici Slavonín-

ská, do kanalizační stoky DN500 AIId v ulici Peškova, do kanalizační stoky DN300 AIIdl a AIId3 kamenina v ulici

Peškova, do kanalizační stoky DN1000 a DN1200 AIIc v ulici Voskovcova, do kanalizační stoky DN1600 beton AIIc

v ulici Fischerova. Upozorňujeme, že kanalizační stoka v jižní části ulice Peškova je přetížena při 101eté srážce. Pod-

mínky napojení je nutné projednat se správcem sítě.

Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno dle platné legislativy a studie „Koncepce vodního hospodářstvíměs-

ta Olomouce“. Dešt'ové vody budou vsakovány nebo zadržovány na pozemcích jednotlivých staveb, samostatně na

zpevněných plochách veřejného prostranství. Zastavěné plochy nebo zpevněné plochy z nichž odtékají povrchové vody,

vzniklé dopadem atmosférických srážek, musí mít zajištěno jejich odvádění. Odvádění srážkových vod se zajišťuje

přednostně zasakováním V případě nedostatečné vsakovací schopnosti půdního a hominového prostředí prokázané

hydrogeologickýmprůzkumem, se navrhuje jejich zadržování s regulovaným odtokem Odvádění do povrchových vod

se provádípřednostně do vodoteče nebo dešt'ové kanalizace, jestliže nelze srážkové vody odvádětsamostatně, odvádí se

jednotnou kanalizací. Podmínky napojení je nutné projednat se správcem sítí, popř. vodního toku. Z hlediska odkanali-

zování je potřeba ověřít technický stav a kapacitu kanalizačního potmbí. Navrhnout princip hospodaření s dešt'ovými

vodami včetně prostorových nároků na objekty HDV. Při výpočtu zadržovacího objektu je nutné vycházet z „Koncepce

vodního hospodářství města Olomouce“, která obsahuje zásady návrhu hospodaření s dešt'ovými vodami podle TNV

759011. Návrh zadržovacího objektu musí mít řízený odtok na 0,5 l/s, objekt musí mít bezpečnostní přepad do recipien-

tu popř. do kanalizace. Objemnádrže musí být navržen na maximálníobjem 51etého deště s prázdněním do 24hodin. Při

návrhu zpevněných liniových staveb musí být respektován stávající terén a zástavba tak, aby nedocházelo ke zhoršení

odtokových poměrů. Součástí řešeníbude pasport stávajících inženýrských sítí v zájmové lokalitě.

V souladu s Územní energetickou koncepcí bude využíváno vytápění soustavou centralizovaného zásobování tep-

lem na základě technicko-ekono mického hodnocení. Podmínky napojení budou projednány s Dalkia ČR.

V dokladové části bude doloženo vyjádření správce sítí. Hospodaření s dešt'ovými vodami bude řešeno v ránrci ve-

řejného prostranství tak, aby nedocházelo ke kolizi s inženýrskými sítěmi a zelení.

f) požadavky na veřejně pros pěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření

Bude zpřesněno vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření dle nadřaze-

né územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení regulačního plánu, zej ména:

- TV—07: vodovodní řad hlavní — rekonstrukce vodovodu v ulici Schweitzerova,

- TK-08: kanalizační stoka hlavní — rekonstrukce stoky A 11 od ulice Bu zulucké k ulici Doh1í Novosadské,

- koridory cyklistické dopravy v ulici Schweitzerova, Teichmanova, Voskovcova, Peškova, Fischerova a Slavo-

nínská.

g) požadavky na asanace

bez požadavků
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h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například

požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany

ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními

jevy),

Budou stanoveny podmínky na ochranu veřejného zdraví před negativními účinky dopravy a bude řešeno hospoda-

ření s dešťovými vodami.

Regulační plán vyhodnotí a případně zapracuje případné hodnoty, limity a záměry obsažené v Územně analytic-

kých podkladech obce a kraje a rovněž vyhodnotí a případně zpracuje zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení

obsažená v Ro zbom udržitelného rozvoje území.

Regulační plán bude řešen v souladu se schváleným Integrovaným programem snižování emisí Olomouckého kraje

a Programem ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje. V regulačním plánu bude prověřen hluk ze silniční do-

pravy a řešeníbude navrženo tak, aby nedocházelo v nově navrhované zástavbě k zatěžování hlukem z dopravy

Regulační plán bude dále respektovat:

- platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje,

- schválený Plán oblasti povodí Dyje, Moravy a Odry,

- stanovené záplavové území významného vodního toku Morava (stanoveno opatřením obecné povahy pod č.j.:

KUOK/6388/04/OZPZ/339 ze dne 17. 09. 2004 a jakákoliv výstavba, nebo činnost musí respektovat podmínky

v tomto opatření uvedené),

- stanovená ochranná pásma vodních zdrojů,

- CHOPAVKvartér řeky Moravy,

- ust. ; 20 odst. 5 písm c) vyhlášky č. 501/2006.

i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí

bez požadavků

j) požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na

životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují

bez požadavků

k) případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci

bez požadavků

l) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charak-

ter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešenv rozsahu podle Přílohy č. 11 k vyhlášce č.500/ 2006

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnos-

ti, ve znění pozdějších předpisů, včetně údajů o vlivu záměm na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a tec h-

nickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury.

Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle 5 19, odst. 2 vyhlášky č.

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plá no-

vací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 1000, přičemž detaily mohou být zpracovány v měřítku 1 : 500.

m) požadavky vyplývající z územního plánu, popřípadě ze zásad územního rozvoje, politiky územ ního rozvoje.
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Mimo požadavků uvedených v předcházejících kapitolách vyplývají dále z Územního plánu Olomouc následující

požadavky:

Využití ploch bude řešeno v souladu s podmínkami přípustného, případně podmíněně přípustného využití

ploch smíšených obytných aveřejných prostranství. Přitombude zohledněna skutečnost, že realizovat terénní úpra-

vy a umísťovat stavby a zařízení lze v celémúzemípouze v souladu s jeho charakterem a s požadavky na ochranu a

rozvoj hodnot.

Pro rozvoj Lokality 13 (Povel, Slavonín-sever a Nové Sady-sever) jsou územním plánem stanoveny tyto

upřesňující požadavky, týkající se řešeného území:

- rozvíjet ulici Schweitzerovu jako městskou třídu; městské třídy zahrnují území určené pro rozvoj vícepodlažní

kompaktní smíšené zástavby s komerčním parterem orientovaným do městské třídy (např. polyfunkční domy s

bydlením, stavby veřejného vybavení 5 komerčním parterem, bytové domy s ko merčnímparterem, hotely) a ke

kultivaciveřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu městské třídy ve stmktuře města, zejména

řešením nároků statické dopravy u novostaveb v rámci objektů,

- zrekonstmovat vodovodní řad hlavnív ulici Schweitzerově (TV-07),

- rozvíjet liniovou zeleň podél ulic Slavonínské, Schweitzerovy, Voskovcovy, Peškovy (včetně prodloužení ažk

ulici Slavonínské).

Vymezení řešeného území — grafická příloha zadání Regulačního plánu Teichnnnova - Peškova

ff _, , — , , , “* “.r—* '.,jf

" \. Ě . ". - \l WM 17 V“. . *._ \ _ _. _ „ 1. i _ _ - Ei _

„: Ž „ Ž.; — Ž -Šl———-'._..f,_-._ÍÍÉÍÍŠ "* » F.:. 1., “**—"Íďí' \\A [ '

; „, "rz—TM.- * - s! * —' 1
J ' 'i.——F' . ' a l„ „ ?“; : * tw -

JH: si“ _, .l ri ff » . H _f“ ' 3.3

' ' ,“. j “. ' i" ; * É...

/ » . i Ž" - .
i ! Í ] I' k! -. ,' u!

/ .: * „g_i * ,; _ .

/_. _ F_, .. __f _ \\ ,_ __H = __Á_,

. „, . 1) (a .! _ , vr.-.g! _ ] _,

_ _ ! -' ' ' . Š..,h'. F V? -. ," __ __ __ j,; &

_ _. _ _ „ "f.' ; .: '.\\ | _ ja“

"\ ' “* —.„' \ i ' ÍÉ'J' _: .; | VŽ“ . M; : .

:, “li , *! !",Ík. ,“ ' : ' : ' :: . '$ '., _ . ——,_7 __ ! . __ __ __ _- __ 7

. :. ,'. =“ ..[? . , | l.. "l * , ' “> “\

-» ,“; __._ 550 " Š _; '- „maasňc' ď" __ [ .

_f'li' ,! *? -, fč _ ; „__-617, f_i... : :; . .

f/ 1% ' ' . " i: . — “ ' ' '
._ ' 'r'Í'“ ,; _ i _-l 453 | - '

, 43; _ , ." ".. | »: “ l' *" |

, _; _. . = B..—'. . = !

'b' 1 Č A7, | Y Kč: | . |

. '.Ílw— '“ _ »
|. . .. | I u \ .> . - las—w .r [a_ . __ _ _ _ . _ __h ., __ _ ! |

“"; ; w„ = +N'LÉÝÉ, _—__,'-

. * ' —,—)— . * ...—. _ “.v—- „T “Tits

7 -' f“ ., ' z 7 ' ' lí!

'“ i . nlnňf l., „... ť :- , , ' “| "| * ÍWI .
_ ) (kq—__ ./_:/ I _. 15 „».z _ _ _ _ —._ r— . .. !| __

'Í fw.? — “'i' N: * w“ = : _, .„—
\w 9.\ : :( l „,

*—' ;.-- „- t.,.c/Ax- 12,2 -, _ d,., „. , —— - - _ _
, , 5%1 . __ ___.- _.__, . h!? 'n , I—Y—e—_— „

„„ “F „nv- _ . \„_ Fi _ r—h, ') „ ___, .bn _ j EE

\ _
\_ ..

* ';. .

. _ “„ ! " _ ." ' br; _ |.. ]:;gď'. B u

5

Název akce: Regulační plán Teichmannova — Peš<ova



Spis. znak: 56.2 Sanační znak/lhůta: V/lO

Císlo SOD zhotovitele: Císlo SOD objednatele:

Příloha č. 2 - Kvalifikace azkušenosti osob, zapojených do realizace veřejné zakázky

Klíčový odborník č. 1. (vedoucí týmu — min. 1 osoba)

Tato osoba musí splňovat tyto minimální požadavky:

- držitel osvědčení o autonZácivydané CKAIT pro odbomou způsobilost podle 5 4 zákona 360/1992 Sb. v ob o-

ru územní plánování, architektura nebo bez specializace se všeobecnou působností,

- minimálně 51etá praxe při realizaci projektových prací v oblasti územního plánování.

Klíčový odborník č. 2. (specialista v oblasti dopravy — min. 1 osoba)

Tato osoba musí splňovat tyto minimální požadavky:

- osobaje držitelem osvědčenío autorizaci CKAIT pro odbornou způsobilost podle 55 zákona 360/ 1992 Sb. v

obom dopravní stavby;

- minimálně 51etá praxe při realizaci projektových prací v oblasti dopravního plánování a profesními zkuš e-

nostmi na poskytování odbomých technických služeb obdobného charakteru, tj. na zpracování koncepce, stra-

tegie nebo plánování dopravy.

Klíčový odborník č. 3 (specialista na zeleň — min. 1 osoba)

Tato osoba musí splňovat tyto minimální požadavky:

- držitel osvědčenío autorizaci CKAIT pro odbomou způsobilost podle 5 4 odst. 2 zákona 360/1992 Sb. v obom

krajinářská architektura,

- minimálně 51etá praxe při realizaciprojektových pracív oblasti zahradnía krajinářské architektury.

Kvalifikace a zkušenosti osob= zapojených do realizace veřejné zakáy 1:

— předmětemhodnocení bude kvalifikace a zkušenostiklíčových odborníků, kteříbudou odpovědniza plnění

přednrětu veřejné zakázky,

— za účelem hodnocenívyplníkaždý klíčový odbomík příslušný formulář, kde uvede na jaké částiveř.zakázky se

bude podílet (tj. konkrétní RP), dále údaje o splnění minimálních požadavků zadavatele a další údaje potřebné

pro hodnocení. Součásti profesního životopisu bude také čestné prohlášení o dostupnosti,

— předmětemhodnoceníbude uvedená kvalifikace, délka odbomé praxe a zkušenosti a dosavadní práce,

— zadavatel upozorňuje, že bude hodnotit u jednotlivých částiveř.zakázky vždy jenom navržené odbomíky

k dané konkrétní části.

(1) Způsob hodnocení

První dílčí hodnotící kritérium je matematicky vyhodnotitelné s nejvhodnější minimální hodnotou, bodová hodnota bu-

de vypočtena násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce a vynásobena vahou dílčího

kritéria.

Dmhé dílčí hodnotícíkritérium - rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou hodnoceny níže popsané části. Způsob

bodování a maximální počet bodů v jednotlivých oblastech je uveden v následující tabulce:

Podkr. „, , , . Max

Zkušenosti, dosavadní práce (v obdobípo 1. 1. 2007* do současnosti)

_ Specialista v oblasti dopravy “

_ Specialista na zeleň “

1 - dosavadní práce se hodnotí pouze u vedoucího týmu,

- v případě, že uchazeč doložíu klíčového odbomíka v rámci jedné pozice (a příslušnou část zakázky) více osob, bude

pro účely hodnocení použita ta osoba, která dosáhne lepšího bodového výsledku; zadavatel však dále upozoniuje, že

všechny uvedené osoby budou uvedeny ive smlouvě a budou se muset na plnění zakázky podílet.
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Spis. znak: 56.2 Sanační znak/lhůta: V/lO

Císlo SOD zhotovitele: Císlo SOD objednatele:

2 Délka odborné praxe 4

- Celkový počet bodů za klíčové odborníky

V rámci uvedených podkritérií bude využito hodnocení dle stupnice:

Stupeň: podn. č. 1 - Kvalifikace

4 Má mimořádnou úroveň odborných znalostí, je uznávaným odborníkem ve své oblasti, 9 až 10

Je využíván jako expert, soudní znalec, odborný poradce, pedago gatd.

3 Má přiměřenou úroveň odborných znalostí, opírající se o další formy nadstavbového 6 az 8

vzděláni (atestace, certifikáty atd.).

2 Má obecný přehled o odborné problematice a nadále si udržuje kvalifikaci formou dal- 4 až 5

ších odborných školení. ,

1 Má jen základní požadovanou kvalifikaci (tj. V5 a osvědčení) a obecný přehled 0 od- 1 až 3

bomé problematice.

Stupeň: pockr. č. 2 - Délka odborné praxe

4 nad 20 let praxe 9 až 10

3 nad 15 — 20 let praxe 6 až 8

2 nad 10 — 15 let praxe 4 až 5

l 5—1018tpraxe laž3

pockr. č. 3 - Zkušenosti, dosavadní práce, tj. počet prací, na kterých se podí-

lel/participoval „vedoucí týmu“ v období po 1. 1. 2007 * do současnosti

Min. úroveňje stanovena na 2 úzenmi plány či jejich změny poskytnutých dodavatelem

s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí. Zadavatel připouští, aby se jednalo io služ-

bu dosud zcela neukončenou (minimálně však alespoň ve fázi zahájeného společného

jednání o návrhu územního plánu dle š50 stavebního zákona nebo zahájeného společné-

ho jednáni o návrhu regulačního plánu dle š65 stavebního zákona). V poznámce bude v

tom případě uveden předpokládaný rozsah a předpokládaný termín plnění, stupeň ro z-

pracovanosti územního plánu a zhodnocení dosavadního průběhu plnění.

A dále,

zpracováni minimálně 2 regulačních plánů (RP), nebo 2 územních studii (ÚS) dle & 30

stavebního zákona, nebo 2 soutěžních návrhů (SN) o obsahu odpovídající úzenmi studii

(příp. kombinace vyjmenovaných, tj. RP, US, či SN v celkovém počtu 2 „děl“), poskyt-

nutý ch dodavatelem po 1. 1. 2007 s uvedenímjejich rozsahu, doby poskytnutí.

Přidělované body za podíl na:

Regulační plán— 3 b.

Úzenmi plán — 2 b.

Uzenmi studie — 1 b.

Soutěžní návrh — 1 b.

Celkový počet bodů: tj. počet prací daného zaměření se vynásobí uvedenými body ->

následně se sečtou dosažené body v jednotlivý ch zaměřeních.

Př. Jsou hodnoceni d\'a uchazeči.

Uchazeč č. l (\'edlýrnu) se podílel \' požadovaném období na 1 regulačním planu. 3

územních plánech. 5 územních studiích a 2 soutěžních návrzích. Celkoxý počet bodu

:(1 x3)+(3x2)+(5xl)+(2xl): 16b.

Uchazeč č. 2 (\'edlý mu) získal obdobný rn \ýpočtem bodu 8.

Výsledné hodnocení za tuto část dílčího podkritéria: uchazeč č. l získal 4 body;

uchazeč č. 2 získal 2 body.

(*) Datum 7.1.2007 je 0 datum účinnosti platného stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcích

vyhlášek. Uzemníplány či studie zpracovane dříve, tj. podle jiné legislativy nejsou pro tuto oblast činností re-

levantní. S ohledem na výše napsane a zároveň fakt, že proces vzniku i'zemního plánu je časově velmi zdlo u-

havýproces se zadavatel rozhodl navýšit standardní termín uváděný ze zákona (tj. 3 roky).

Přidělený počet bodů v každé oblasti se vynásobí koeficientem nejvyššího možného počtu bodů za danou oblast. Koefi-

cient „k“ v znikne následujícím výpočtem
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Spis. znak: 56.2 Sanační znak/lhůta: V/lO

Císlo SOD zhotovitele: Císlo SOD objednatele:

k = nnx. počet bodů pro danou oblast hodnocení děleno 10

Např. u délky odborné praxe vedoucího týmu 21 let, kdyje maximální počet bodů 3 se při udělení 9 bodů ve 4

stupni násobíkoejícientem 3/10 : 0,3. Počet bodů pak bude 9 x 0,3 : 2,7 bodu.

Stupnice hodnocení:

Počet bodů Hodnocení

9 až 10 Nejlepší

6 až 8 Dobrý

4 až 5 Průměmý

1 až 3 Ještě vyhovující

Pozn. netýká se vedoucího týmu, podkritéria č. 3.

Vy'sle dky hodnocení pro účely náhrady klíčou'ch odborníků.
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