
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

Číslo objednávky uveďte laskavě 
Na dodacím listu a faktuře 

Vyřizuje:
Telefon: 

IČO: 660 02 222 
Bankovní spojení: 

Rozpočtová skladba: 3661/5166/63/84 

Dodavatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 511/8 
779 00 Olomouc 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
číslo účtu: 

Objednací list číslo 
335/2017 

kontaktní osoba: 
Přírodovědecká fakulta UP - katedra geografie 
E-mail: 
Tel.: 

Objednáváme: 

zhotovení „Analýzy potřebnosti podpory stabilizace pracovních sil v rozvojových 
regionech formou zvýšené nabídky nájemního bydlení (obecní, podniková nebo 
družstevní výstavba)." 

Zpracování analýzy vyplývá z úkolu 1.2 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 
(revidované), schválené usnesením vlády č. 673 ze dne 27. 7. 2016. Analýza bude 
podkladem pro přípravu strategických materiálů v oblasti politiky bydlení, případně pro 
přípravu programů podpory bydlení. 

Dodavatel analýzy akceptací této objednávky vyjadřuje souhlas, že Ministerstvo 
pro místní rozvoj může s touto analýzou svobodně nakládat, může ji bezúplatně 
zveřejňovat a bezúplatně poskytovat třetím stranám. 

Dodavatel do 5. dubna 2017 předloží k odsouhlasení harmonogram zpracování analýzy 
a dále bude zástupce odboru politiky bydlen í Ministerstva pro místní rozvoj informovat 
o postupu práce na zpracování analýzy ve dvou kontrolních dnech. První z nich 
se uskuteční do 28. dubna 2017 a druhý do 30. června 2017. Přesný termín bude 
vzájemně domluven podle aktuálních časových možností obou stran. Hotovou analýzu 
dodavatel předá odboru politiky bydlení do 14. července 2017. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
tel.: +
fax: +
IČ: 66 00 22 22 
www.mmr.cz 



MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

Objednací list číslo 
335/2017 

V rámci této analýzy budou provedeny následující práce: 

1. Vymezení zájmového území tří vybraných průmyslových zón: Kolín - Ovčáry, Solnice 
- Kvasiny a Přerov - Bochoř (především pomocí analýzy dojížďky do zaměstnání). 
2. Dotazníkový průzkum (zaměstnanci, obyvatelstvo, starostové obcí) v zájmových 
územích a jeho vyhodnocení. 
3. Zpracování Analytické části studie včetně tabulkových, grafických a mapových příloh. 
4. Zpracování Návrhové části studie. 

Celková cena vč . DPH: 181 500,00 Kč 
Termín předání : do 14. 7. 2017 
Platba bude realizována po převzetí díla. 

S pozdravem 

V Praze dne 20. 4. 2017 

Akceptace objednávky dodavatelem: 

Dne: 

RNDr. iří Klíma 
ředitel odboru pol iky bydlení - 84 

Přírodovědecká fakulta UP 
katedra geografie 

r"~ 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
tel. : 
fax: 
IČ: 66 00 22 22 
www.mmr.cz 




