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šmyšlu § 536.3 násı. zákøna 0. 513/91 sh. (øhøhødni zákønik) v pıaťnêm zneni 
číslo smlouvy objednatele: 7110/09/0006 číslo smlouvy zhotovitele: 001/2009. 

ı.sMLuvNíSTRANYz 
Objednatel: Statutární město Liberec 
Adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, _460 59 Liberec 1 

K uzavření smlouvy a dohod O změnách nebo zrušení jsou oprávnění: 
lng. Jiří Kittner, primátor města 

IČ; 00262978 DIČ: 
Bankovní spojení: KB Liberec, č.ú.

Zhotovitel: SAUL, s.r.o. 
Adresa: U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 

A 

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n/L-obchodní rejstřík-oddíl C, vlož.933 
K uzavření smlouvy a dohod O změnách nebo zrušení jsou oprávněni: 

lng.arch. Jiří Plašii -jednatel společnosti 
ıčo: 43224229 
DIČ: CZ43224229 
Bankovní spojení: KB Liberec, č.ú.

ILPŘEDMĚTSMLOUVY: 
A Zhotovitel se zavazuje, že dodá Objednateii na základě podkladů, uvedených v čl.VIl a za podmínek uvedených v čl. Vlll a IX této smlouvy O dílo (dále jen SOD): 

zhotovení Územního plánu Liberec (dále jen ÚP) 
v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu 

(Stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a S dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují. 

B Zpracování ÚP bude zahrnovat tyto části díla: 
1. Zpracování I. etapy - konceptu ÚP a souvisejících dokumentací 
2. Součinnost na ll. etapě - projednání konceptu ÚP + součinnost při tvorbě pokynů pro zpracování návrhu 

Zpracování III. etapy - návrhu ÚP + spolupráce na tvorbě opatření obecné povahy 
Součinnost na IV. etapě - projednání návrhu 
Zpracování V. etapy - čistopisu územního plánu 
Zpracování VI. etapy - zapracování územního plánu do struktury městského 
informačního systému dle stanovených požadavků 

Podrobné vymezení jednotlivých etap je uvedeno v příloze č. 1 SOD. 
C Objednatel se zavazuje spolupracovat podle stanovených podmínek, práce uvedené 

v bodě A odebrat a zaplatit. ' 

D Místem pro plnění veřejné Zakázky je celé správní území města Liberec, místem předání předmětu zakázky je Magistrát města Liberec. 
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Ešmlouvčš O žlšlo Zpracovášìš územního plánu Liberec
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ııı. DODACÍ LHŮTY: 
Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v čl.|l. dodat objednateli ve lhůtách: 
Zahájení plnění předmětu veřejně zakázky - neprodleně po uzavření SOD 
Ukončení I. etapy - do 42 týdnů ode dne předání podkladů (formou předávacího 
protokolu), uvedených v článku VII. této SOD zhotoviteli. 
Průběh Il. etapy - termín plnění je odvislý od průběhu projednávání (výsledků projednání) 
a schvalovacího procesu 
Ukončení III. etapy - do 22 týdnů ode dne předání (formou předávacího protokolu) 
schválených pokynů pro zpracování návrhu. . 

Průběh IV. etapy - termín plnění je odvislý od průběhu projednávání a schvalovacího 
procesu 
Ukončení V. etapy - do 12 týdnů po předání požadavků k úpravě návrhu 
Ukončení VI. etapy - do 24 týdnů po vydání územního plánu Liberce Zastupitelstvem 
města Liberec. 
Prodloužení lhůty plnění- zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtách uvedených v SOD, 
prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění SOD je 
Zpožděno nebo bude Zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 
neplnění závazků Z SOD na straně objednatele 
pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 
závazku zhotovitelem) 
v důsledku vyšší moci 
Zhotovitel nepřebírá Zodpovědnost za nečinnost orgánů státní správy a dalších dotčených 
subjektů procesu pořízení ÚP. 

ıv. CENA ZA DíLoz 
Cena je stanovena dohodou smluvních stran takto v Kč: 
Část díla Cena bez DPH DPH 19% Cena s DPH 
Zpracování I. etapy celkem 10.423.000,- 
v tom: 
Kønøepť ÚP 4.597.000,- 
generel dopravy vč. digitálního modelu 1.500.000,- 
dokumentace kanalizačních a vodovodních sítí 
energetická koncepce 
studie výhledové potřeby bytů 
ekonomické vyhodnocení rozvojových ploch 
aktualizace generelu USES 
studie rozvoje kolejových tras 
studie rozvoje autobusových tras MHD 
studie tunelu Košická - Na Bídě 
studie severního propojení Ruprechtice-St.Harcov 
Studie Kubelíkova - Ostašovská 

70.000,- 
150.000,- 
100.000,- 
300.000,- 
160.000,- 
350.000,- 
220.000,- 
90.000,- 

150.000,- 
180.000,- 

studie křižovatky Londýnská - Letná - Sousedská 170.000,- 
\/yhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
studie - Krásná Studánka 
studie - Radčice 
studie - Starý Harcov pod Orionkou 
studie - Kunratice 
studie - Vratislavice za hřbitovem 
studie -. Vratislavice k Mojžíšovu prameni 
studie - Vesec pod Vyhlídkovou 

406.000,- 
200.000,- 
200.000,- 
50.000,- 

100.000,- 
150.000,- 
100.000,- 
80.000,- 

1.980.370,- 12.403.370,- 

873.430,- 5.470.430,- 
285.000,- 1.785.000- 
13.300,- 
28.500,- 
19.000,- 
57.000,- 
30.400,- 
66.500,- 
41.800,- 
17.100,- 
28.500,- 
34.200,- 
32.300,- 
77.140,- 
38.000,- 
38.000,- 
9.500,- 

19.000,- 
28.500,- 
19.000,- 
15.200,- 

83.300,- 
178.500,- 
119.000,- 
357.000,- 
190.400,- 
416.500,- 
261.800,- 
107.100,- 
178.500,- 
214.200,- 
202.300,- 
483.140,- 
238.000,- 
238.000,- 
59.500,- 

119.000,- 
178.500,- 
119.000,- 
95.200,- 
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Studie _ veseø Šumná _ 100.000,- 19.000,- 119.000,- 
studie - Pilínkov 150.000,- 28.500,- 178.500,- 

0 studie - PÚO komunikace H.Hanychov - Pilínkov 100.000,- 19.000,- 119.000,- 
1 studie - Karlínky, Ostašov _ 

300.000,- 57.000,- 357.000,- 
2 studie - Horní Suchá, Machnín 300.000,- 57.000,- 357.000,- 
3 studie - Machnín, K Bedřichovce 150.000,- 28.500,- 178.500,- 
Součínnost na II. etapě celkem 366.000,- ›“ 69.540,- 435.540,- 
Zpracování III. etapy celkem 2.967.000,- T“ 2 563.730,- 3.530.730,- 
Součinnost na lV. etapě celkem 301.000,- ` 

9 57.190,- 358.190,- 
Zpracování V. etapy celkem 1.404.000,- 266.760,- 1.670.760,- 
Zpracování VI. etapy celkem 500.000,- 95.000,- 595.000;

B
C

D

E

F

G

A 

1. 

(1.1 ) 

Celkem 15.961.000,- 3.032.590,- 18.993.590,- 

Cena díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 
DPH je vypočtena dle příslušných právních předpisů platných v ČR k datu podpisu SOD. V 
případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podpisu SOD bude DPH k ceně za 
část plnění nerealizovanou k datu 'účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných 
právních předpisů. 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady na splnění vymezeného předmětu veřejné zakázky, 
včetně nákladů na ubytování, dopravu, technické prostředky a také všechny práce a 
dodávky nezbytné pro kvalitní splnění předmětu veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů 
během celé doby provádění předmětu plnění. Cena zahrnuje mimo jiné veškeré Správnı 
poplatky, poplatky za převod práv, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s 
realizací předmětu plnění. 

Cena díla nebude měněna v souvislosti S inflaci české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktoıy s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny 
nebo cla. Cena díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 
V případě, že se v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky vyskytne vdůsledku 
objektivně nepředvídaných okolností .potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 
obsaženy v příloze č.1 SOD a které jsou současně nezbytné pro dokončení předmětu 
Zakázky, je možné tyto práce zadat v rámci samostatného zadávacího řízení v souladu s 
platným zákonem o veřejných zakázkách. 
Objednatel je rovněž oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě, že některé 
vymezené práce nebude nutno ke splnění předmětu zakázky realizovat nebo budou 
realizovány v menším než vymezeném rozsahu. 

v. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
Platby budou prováděny na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovítelem dle následujícího platebního kalendáře. Platby za jednotlivé etapy i dílčí části 
budou prováděny následovně (v závorce je uvedeno číslování dle přílohy č.1 této SOD): 
Zpracování l. etapy 
koncept ÚP 
10% Z ceny konceptu ÚP - po ukončení doplňkových průzkumů a rozborů a jejich 
pracovním projednání a odsouhlasení objednatelem, 

koncepce (dále jen ,,tužkopís“) objednatelem, 
60 % Z ceny konceptu ÚP - po odevzdání konceptu ÚP. 

`fx fżž /šflž 7ć f Ž š Ě
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I 30 % Z ceny konceptu ÚP - po předložení, pracovním projednání a odsouhlasení pracovni



(1.2) generel dopravy vč. digitálního modelu 
40 % Z ceny generelu dopravy - po předložení, pracovním projednání a odsouhlasení 
pracovní koncepce objednatelem ve fázi odsouhlasení tužkopisu, 
60 % Z ceny generelu dopravy - po odevzdání konceptu ÚP. 

(1.3) dokumentace a průzkumy Z hlediska technické infrastruktury 
100 % Z ceny dokumentací technické infrastruktury - po odevzdání konceptu ÚP. 

(1.4) další dílčí ověřovací Studie 
100 % Z ceny dalších dílčích ověřovacích studií - po odevzdání zpracovaných dalších 
ověřovacích studií spolu s odevzdáním konceptu územního plánu. 

(1 .5.1 - 1.5.6) dílčí ověřovací studie Z hlediska zkapacitnění dopravy 
100 % Z ceny jednotlivých dílčích ověřovacích studií Z hlediska zkapacitnění dopravy - po 
odevzdání zpracované studie 

(1.6) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
40 % Z ceny vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj - po předložení, pracovním projednání 
a odsouhlasení tužkopisu objednatelem, 
60 % Z ceny vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj - po odevzdání konceptu územního 
plánu, jehož součástí bude vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. 

(1.7.1 - 1.7.13) Ostatní ověřovací studie 
100 % Z ceny jednotlivých ostatních ověřovacích studií - po odevzdání zpracované 
ověřovací studie . 

2. Součinnost na II. etapě 
100 % Z ceny ll. etapy - po schválení pokynů pro zpracování návrhu v Zastupitelstvu města 

3. Zpracování lll. etapy 
100 % Z ceny Ill. etapy - po odevzdání návrhu ÚP 

4. Součinnost na IV. etapě 
100 % Z ceny IV. etapy - po zpracování návrhu rozhodnutí O námitkách uplatněných ke 
konceptu i návrhu UP 

5. Zpracování V. etapy 
100 % z ceny V. etapy - po odevzdání čistopisu ÚP 

6. Zpracování VI. etapy 
40 % Z ceny Vl. etapy - po pracovním projednání koncepce zapracování čistopisu do 
struktury městského informačního systému a jejím odsouhlasení objednatelem 
60 % Z ceny Vl. etapy - po zapracování čistopisu návrhu ÚP do struktury městského 
informačního systému a jeho zprovoznění 

B Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 21 dní od jejího doručení objednateli. 
C Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona 

č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném Znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet Znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Š \ S 3 3
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ı ` ı VI. OBSAH A RQZSAH PROVEDENYCH PRACI: 
Předmětem plnění veřejně zakázky je zhotovení Územního plánu Liberec vrozsahu a členění dle čl. II této SOD a příloh č.1, 3 - 6, které jsou nedílnou součástí této SOD. 
Veškeré pořizované podklady a výstupy budou zpracovány v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně. plánovací činnosti, vyhláškou č.501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území a v souladu s dalšími předpisy, které se k daně problematice vztahují. 
Návrh ÚP bude zpracován dle schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu a v souladu se zadáním územního plánu Liberce (příloha SOD) schváleným na 9. zasedání 
Zastupitelstva města Liberec dne 30. 10. 2008 a v souladu se zásadami územního rozvoje, 
politikou územního rozvoje a S cíli a úkoly územního plánování. 
Při pořízení ÚP budou vyřešeny požadavky vyplývající ze schváleného zadání územního plánu Liberce. Dále budou řešeny požadavky, které vyplynou Z procesu projednávání územního plánu, půjde především O požadavky objednatele, pořizovatele územně plánovací dokumentace, dotčených orgánů, Krajského úřadu Libereckého kraje, okolních 
obcí, občanů obce a vlastníků nemovitostí na území obce, zástupců veřejnosti. 
Zhotovitel bude dbát požadavků objednatele a pořizovatele územně ÚPD a bude S nimi konzultovat všechny materiály v rozpracovanosti. Veškeré výstupy budou v českém jazyce. 
Veškerá dokumentace bude předávána ve třech kompletních písemných a grafických vyhotovenich a 1× digitálně na DVD nosiči, pokud není vpříloze č. 1 uvedeno jinak. Výstupy budou zpracovány digitálně v souladu S požadavky městského geografického 
informačního sytému. 

VII. PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM: 
Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli: 
Schválené Zadání územního plánu Liberce (je přílohou této SOD) 
Mapové podklady:

, 

digitální vektorová katastrální mapa ve formátu .dgn v rozsahu celého řešeného území 
mapový podklad pro zobrazení výkresu širších vztahů v měřítku 11100 000 
digitální výškopis pro zhotovení ověřovacích studií (digitalizované vrstevnice ze státní mapy 
1 25000).

_ 

letecké snímky Z roku 2001 
Další podklady: 
průzkumy a rozbory zpracované pro nový ÚP v roce 2007/2008 
kompletní platný Územní plán města Liberec v digitální podobě 
dostupné územně plánovací podklady, které Zachycují širší území _ 

dostupné rozvojové (strategické) dokumenty Statutárního města Liberec 
aktualizované podklady Zajištěné objednatelem v rámci prací na ÚAP v rozsahu vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. a její přílohy č.1 
aktualizovaný Seznam platných územních rozhodnutí od roku 2001 do konce roku 2008 
Seznam všech změn územního plánu vč. jejich vyznačení v katastrální mapě 
aktualizovaný Seznam záměrů na Změnu využití území směřujících do řešeného území včetně jejich vyznačení v mapě katastru nemovitostí
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specifikace podkladů bude dále upřesňována vprùběhu prací na veřejné' zakázce ve 
spolupráci objednatele a zhotovitele scílem dosažení maximální kvality UP a úspory 
nákladů objednatele. Zhotovitel se zavazuje účelně Spolupùsobit při získávání těchto 
podkladů. 
Případné náklady spojené S pořízením potřebných podkladů uhradí objednatel. 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH 
Součinnost při plnění předmětu SOD 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou kplnění předmětu 
SOD, a to především poskytnout zhotoviteli potřebné podklady a informace. Dále se 
Objednatel zavazuje k vytvoření podmínek pro Zdárnou realizaci předmětu SOD a k účasti 
na pracovních jednáních a konzultačních schůzkách se zhotovitelem, které se v případě 
potřeby uskuteční v sídle objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje kromě účasti na jednotlivých projednánich konceptu a návrhu ÚP 
vymezených V předmětu SOD (příloze č.1 této SOD), účastnit se rovněž pracovních jednání 
a konzultačních schůzek, které bude Svolávat Objednatel za účelem řešení aktuálních 
situací a směřujících k řádnému plnění předmětu díla. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost v rámci ll. etapy plnění předmětu díla, a to 
především součinnost při projednávání konceptu UP, přípravě prezentace, při tvorbě 
pokynů pro zpracováníˇnávrhu územního plánu a při zpracování odůvodnění k těmto 
pokynúm, v termínech a lhůtách dohodnutých S objednatelem. Pokud k dohodě mezi 
smluvními stranami nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost v rámci IV. etapy plnění předmětu díla, a to 
především součinnost při projednávání návrhu UP, přípravě prezentace, při vyhodnocení 
stanovisek, při vyhodnocování námitek a připomínek a při návrhu jejich řešení, v termínech 
a lhůtách dohodnutých s objednatelem. Pokud k dohodě mezi smluvními stranami nedojde, 
platí lhůty stanovené objednatelem.

_ 

Odpovědnost za vady 
Zhotovitel zodpovídá za vady v předaném díle nebo jeho části, a to po dobu min. 10 let od 
předání díla nebo jeho části. . 

Objednatel je oprávněn Oznámit zhotoviteli vady díla, popř. jeho jednotlivých částí bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, 
nejpozději však do 10 let od předání díla, popř. jeho jednotlivé části. 
Zhotovitel je povinen vady díla odstranit ve lhůtě 30 dnů od jejich prokazatelného 
oznámení, nebude-li S ohledem na charakter vady dohodnuta lhůta delší. 
Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn vady díla 
odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vynaložené vyúčtovat zhotoviteli k 
náhradě. 

Smluvní pokuty 
V případě prodlení zhotovitele S předáním jednotlivých částí díla ve lhůtách uvedených 
v SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve 
výši O O5 % Z ceny příslušné části díla, se kterou je zhotovitel v prodlení. 
V případě, že v příslušných správních či obdobných řízeních dojde k průtahům takových 
řízení Z důvodu neúplnosti nebo jiné vady zpracovaných podkladů, popř. samotného 
návrhu územního plánu, je zhotovitel povinen takovou neúplnost či jiné vady odstranit ve 
lhůtě stanovené příslušným správním nebo jiným dotčeným úřadem, příp. objednatelem. 
Vpřípadě prodlení zhotovitele S odstraněním takové neúplnosti či jiných vad ve Ihútě 
stanovené příslušným správním úřadem, resp. v případech, kdy příslušný správní úřad k 
odstranění takové neúplnosti či jiných vad lhůtu neuloži, ve lhůtě objednatelem podpúrně 
stanovené O délce nejméně tří kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

3 * 
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za každý den prodlení smluvní pokutu ve výšiz0~,05 % Z' ceny příslušné části díla, ohledně 
níž se příslušné správní řízení vede. Podpůrnou lhůtu ve smyslu předc_házejicí věty je 
objednatel oprávněn zhotoviteli stanovit písemně; v pochybnostech se písemné stanovení 
podpůrné lhůty považuje za doručené zhotoviteli třetí kalendářní den po jeho odeslání 
objednatelem. Stanovení podpůrné lhůty objednatel učiní na adresu (sídla/místa podnikání) 
zhotovitele uvedenou v Záhlaví této SOD. ˇ 

Při prodlení S odstraněním vad díla, popř. jeho částí, na které se nevztahuje ustanovení 
předcházejícího odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý případ a den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny ćásti díla, k níž se vada vztahuje. 
V případě porušení či nesplnění povinností uvedených v článku IX. odst. C - E SOD je 
zhotovitel povinen Zaplatit objednateli za každé jednotlivé porušení či nesplnění smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč. Smluvní Strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je 
přiměřená vzhledem k významu zajišťovaných závazků. 
Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude Zhotovitel 
objednatelem k zaplacení smluvní pokuty písemně vyzván. Výzvu k zaplacení smluvní 
pokuty objednatel učiní na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této SOD. V pochybnostech se výzva k zaplacení smluvní pokuty považuje za doručenou zhotoviteli 
třetí kalendářní den po jejím odeslání. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně příkazem k 
úhradě na účet objednatele. 
Zaplacením jakékoliv Z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody, a to Škody i ve výši přesahující smluvní pokutu. 
případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,01 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Odpovědnost za škody a pojištění 
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu platnou pojistnou smlouvu za škodu 
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti související S předmětem SOD min. ve výši 1 
mil. Kč za jeden pojistný případ. Pojistná smlouva musí být udıžována v platnosti po celou 
dobu realizace díla. 

ıx. ZÁVÉREČNÁ UJEDNÁNÍ 
Způsob předání a převzetí díla 

K předání a převzetí jednotlivých etap i jejich dílčích části je zhotovitel povinen vyhotovit 
protokol, který bude podepsán pověřenou osobou objednatele.

. 

Vlastnictví k předmětu díla, resp. ke každé jeho jednotlivé části (etapě, dílčímu plnění) 
přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu O předání a převzetí příslušné 
části díla Zhotovitelem. 

Nakládání s předanými podklady a se Zpracovanými výstupy 
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech a údajích, se kterými 
přišel v průběhu plnění SOD do styku a bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
není oprávněn předat jakékoliv třetí osobě dokumenty, ůdaje či jiné informace, předané 
přímo či nepřímo objednatelem v souvislosti s plněním této SOD nebo které na základě této SOD vznikly jako výsledek činnosti zhotovitele (dále jen důvěrně informace).

_ 

Zhotovitel se zavazuje, že přímo či nepřímo nevyužije důvěrné informace, at' již k 
soukromým či komerčním účelům a je povinen tyto chránit ve smyslu § 271 obchodního 
Zákoníku.
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Zhotovitel se zavazuje omezit okruh osob majících přístup kdůvěrným informacím na 
nejmenší možnou míru a zajistit plnění závazků uvedených vtomto článku SOD rovněž 
všemi těmitoosobami včetně případných subdodavatelů. i 

' ' 

Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím 
v platném znění, povinnost poskytnout informaci O příjemci prostředků Z rozpočtu 
objednatele, a to zejména informaci o předmětu díla, jeho ceně, jménu a sídlu zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí informací podle tohoto 
Zákona se nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

Právo objednatele nerealizovat předmět zakázky v celém rozsahu » 

Objednatel má právo nerealizovat celý předmět SOD ve vymezeném rozsahu. V případě, 
že některé části předmětu díla nebudou na základě požadavku objednatele realizovány, 
bude v příslušném rozsahu ponížena i cena (odečtena cena nerealizované části). 

Právo na odstoupení od SOD ` 

Od SOD může odstoupit kterákoliv smluvní strana Z důvodu porušení této SOD druhou 
smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od SOD nastávají dnem následujícím po dni 
doručení oznámení O odstoupení od SOD druhé smluvní straně. Pro odstoupení plati 
příslušná ustanovení Obchodního Zákoníku. Objednatel je oprávněn od této SOD odstoupit 
v případech, kdy zhotovitel podstatně poruši své povinnosti vyplývající Z SOD. Za 
podstatné porušení SOD se považuje Zejména: 
nedodržení termínů pro dokončení či předání předmětu díla nebo jeho části (etapy, dílčí 
plnění) 
nedodržení ceny díla zhotovitelem 
neplnění platebních povinností 
neodstranění vad ve sjednaných či zákonných lhůtách 
neposkytnutí součinnosti 
porušení mlčenlivosti zhotovitele podle článku IX. odst. C - E SOD 
Objednatel je oprávněn od této SOD odstoupit také v případě, kdy činnosti, které jsou 
předmětem díla a výkonu činností dle této SOD, přestanou být zjakéhokoliv důvodu 
financovány Z veřejných rozpočtů, nebo v případech zvláštního Zřetele hodných, za kterých 
nebude možno po objednateli spravedlivě požadovat, aby plnil dále své povinnosti Z 
uzavřené SOD. 
Odstoupenim od SOD se SOD neruší od počátku, ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. 
Pro případ, že Objednatel využije svého práva odstoupit od SOD Z důvodů uvedených v 
předcházejících odstavcích a od SOD odstoupí, zhotovitel výslovně souhlasí s tim, aby 
Objednatel použil výsledek činnosti, který byl vytvořen na základě této SOD a předán 
objednateli, k účelu, ke kterému byl vytvořen. 
Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit dle obecných ustanovení obchodního zákoníku. 
Pro případ, že Zhotovitel využije svého práva od SOD odstoupit a od SOD odstoupí, 
souhlasí Zhotovitel s tím, aby Objednatel použil výsledek činnosti, který byl vytvořen na 
základě této SOD a předán objednateli, k účelu, ke kterému byl vytvořen. 

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví 
Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského Zákona a veškerými 
mezinárodními smlouvami a dalšími právními předpisy o ochraně práv kduševnimu 
vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
Veškerá autorská práva zhotovitele, jeho subdodavatelů, poradců a specialistů přechází na 
objednatele dnem předání každého Z dílčích plnění. Cena za převod autorských práv je 
součástí ceny díla uvedené Zh.otovitelem. 

ˇ 
( 5

8



O 

O.".07.U":>.°°!\3.-“'U

R 

lng. Jiří Kittne
primátor měst
V Liberci dne
Razítko a podpis objednatele: 

Zhotovitel je povinen při ,realizaci předmětu této SOD náležitě respektovat práva k dusevnımu vlastnictví, ktera by mohla být v souvislosti S plněním předmětu SOD dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být-v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen Zajistit příslušnou právní ochranu uvedených 
práv ı v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům, poradcům a 
specialistům. 

Přílohy SOD 
Povinnou přílohou SOD jsou: 
Podrobné vymezení předmětu plnění 
Cenová nabídka - oceněný rozpočet 
Zadání územního plánu schválené ZM SML dne 30.10.2008 
Přehled katastrálních území 
Vymezení oblastí pro Zpracování dílčích ověřovacích studií 
Vymezení oblastí pro Zpracování dílčích ověřovacích studií Z hlediska zkapacitnění dopravy 
Přehled subdodavatelü 
SOD lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvních stran dle čl. I. této SOD. 
SOD se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. Tato SOD ijejí dodatky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran dle čl.l. této SOD. 

lng. arch. Jiří Plašil 
jednatel společnosti 

V Liberci dne 6.5.2009 
Razítko a podpis zhotovitele: 

Íšž
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SMLOUVA O DíLo - DODATEK č.1 
uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/914 Sb. (obchodní zákoník) V platném znění 

číslo smlouvy objednatele: ŰŰÖQ číslo smlouvy zhotovitele: 001/2009 

ı.sMLUvNísTRANYz 
Objednatelz Statutární město Liberec 
Adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni: 
Ing. Jiří Kittner, primátor města 

ıčz 
ˇ 00262978 ˇ

I 

Bankovní spojení: ' KB Liberec, 

Zhotovitel: SAUL, s.r.o. 
Adresa: U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n/L-obchodní rejstřík-oddíl C, vIož.933 
K uzavření smlouvy a dohod O změnách nebo zrušení jsou oprávněni: 

v lng.arch. Jiří Plašil -jednatel Společnosti 
ıčo: 43224229 
DIČ: CZ43224229 
Bankovní spojení: KB Liberec,

ILPŘEDMÉTSMLOUVY: 
A Zhotovitel se zavazuje, že dodá objednateli na základě podkladů, uvedených V čl.Vl| a za 

podmínek uvedených v čl. VIII a IX této smlouvy O dílo (dále jen SOD): 
zhotovení Územního plánu Liberec (dále jen ÚP) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a S 
dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují. 
Dodatek č.1 řeší prodloužení dodací lhůty pro ukončení I. etapy. 

Dále beze Změny 

m.DoDAcíLHùTYz 
A Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v čl.I|. dodat objednateli ve lhůtách: 
0. Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky - zahájeno po předání podkladů 1.7.2009 
1. Ukončení I. etapy - na základě usnesení ZML Z 25.6.2009 které vyčlenilo na zpracování 

I. etapy ÚP pro rok 2009 3,5 mil. Kč a dle harmonogramu prací, který Se Stává přílohou č.8 
SOD : 

do 56 týdnů ode dne předání podkladů (formou předávacího protokolu), uvedených v článku 
VII. této SOD zhotoviteli. 

Dále beze Změny

1



ıv. CENA ZA DíLo: 
Beze změny 

v. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
A Platby budou prováděny na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle následujícího platebního kalendáře. Platby za jednotlivé etapy i dílčí části budou prováděny následovně (V závorce je uvedeno číslování dle přílohy č.1 této SOD): 
1. Zpracováníl. etapy ' 

(1.1) koncept ÚP 
10% Z ceny konceptu ÚP- po ukončení doplňkových průzkumů a rozborů a jejich pracovním projednání a odsouhlasení objednatelem,

, 

30 % Z ceny konceptu ÚP - po předložení, pracovním projednání a odsouhlasení pracovní koncepce (dále jen ,,tužkopis“) objednatelem, 
60 % Z ceny konceptu ÚP - po odevzdání konceptu ÚP. 

(1.2) generel dopravy vč. digitálního modelu 
40 % Z ceny generelu dopravy - po předložení, pracovním projednání a odsouhlasení pracovní koncepce objednatelem ve fázi odsouhlasení tužkopisu,

_ 60 % Z ceny generelu dopravy - po odevzdání konceptu ÚP. I 

(1.3) dokumentace a průzkumy Z hlediska technické infrastruktury 
100 % Z ceny dokumentací technické infrastruktury - po odevzdání konceptu ÚP. 

(1.4) další dílčí overovací stud ie 
__ 100 % Z ceny dalších dílčíchfověřovacích studií - po odevzdání zpracovaných dalších ověřovacích studií spolu S odevzdáním konceptu územního plánu. -

“ 

(1.5.1 - 1.5.6) dílčí Ověřovací studie Z-hlediska zkapacitnění dopravy ` 
' 

~ˇ 

50% Z ceny dílčí ověřovací studi.e Z hle,di-skazkapacitnění dopravy - po předložení, pracovním projednání a odsouhlasení pracovní koncepce objednatelem ve fázi odsouhlasení tužkopisu, 
50 % Z ceny dílčí ověřovací studie Z hlediska zkapacitnění dopravy - po odevzdání konceptu UP. 

y 
.

ˇ (1.6) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
_ \ 

40 % Z ceny vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj - po předložení, pracovním projednání a odsouhlasení tužkopisu objednatelem ' 

60 % Z ceny vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj - po odevzdání konceptu územního plánu, jehož Součástí bude vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. _ 

(1.7.1 - 1.7.13) Ostatní ověřovací Studie 
50% Z ceny ostatní ověřovací Studie - po předložení, pracovním projednání a odsouhlasení pracovní koncepce objednatelem ve fázi odsouhlasení tužkopisu, 
50 % Z ceny Ostatní ověřovací studie - po odevzdání konceptu ÚP. 

Dále beze změny 

VI. OBSAH A ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ: 
Beze změny 

Vll. PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM: 
Beze Změny
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VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN: 
Beze změny 

ıx. ZÁVÉREČNÁ UJEDNÁNÍ 
Beze změny 

I 
Ing. Jiří Kittner ng. arch. Jiří Plašil 
PľÍmàÍ0ľ ITIŠSÍG jednatel Společnosti 
V Liberci dne ...................... .. V Liberci dne 
Razítko a podpis objednatele: Razítko a podpis zhotovitele

3



č.8 SOD - Harmonogram prací na konceptu ÚP Liberec 
te rm ínj cena bez DPI-Í Wjçtapa zpracovatel 

ahájeni prací p9_předáni podkladů 07/2000 
1.1. koncept ÚP - doplňkové průzkumy a rozbory SAU0 09/2000 300.000 
1.1. dopravní část konceptu ÚP - doplňkové průzkumy a rozbory \/ALBEK 09/2000 57.000 
1.1. vodohospodářská část konceptu ÚP doplňkové průzk.a rozbory TŰPKUMA 09/2000 20.000 
1.1. Ienergetická část konceptu ÚP - doplňkové průzkumy a rozbory Kobrle/Jagiello 00/2000 20.000 
1.1. demografická část konceptu ÚP - doplňkové průzkumy a roZbory_ ARIO 09/2000 
1.1. řírodní část konceptu ÚP - doplňkové průzkumy a rozbory Hromek 09/2000 

44.000 
9.000 

1.1. Ěivotní prostředí konceptu ÚP - doplňkové průzkumy a rozbory Tonikováj 09/2000 
1.6. NATURA - doplňkové průzkumy a rozbory Bauefl 'O9/2000 

10.000 
5.000 

1.4.3. aktualizace generelu ÚSES Hromek 09/2000 
1.4.1. Studie výhledové potřeby bytů ARR 10/2000 

160.000 
100.000 

1.2. digitální dopravní model - Stav Cityplanj 12/2000 
1.7.1. Studie - Krásná Studánka - koncept SAUL 12/2000 

430.000 
100.000 

1.7.2. studie - Radčice - koncept SAUL 12/2000 100.000 
1.7.3. studie - Starý Harcov pod Orionkou - koncept SAU0 12/2000 25.000 
1.7.4. Studie - Kunratice - koncept SAUL 12/2000 50.000 
1.7.5. studie ~ Vratislavice za hřbitovem - koncept SAUO 12/2000 75.000 
1.7.6. studie - Vratislavice k Mojžíšovu pramení - koncept SAUM 12/2000 50.000 
1.7.7. studie - Vesec pod Vyhlídkovou - koncept SAUO 12/2000 40.000 
1.7.8. Studie - Vesec Šumná - koncept SAUU 12/2000 50.000! 
1.7.9. studie - Pilínkov - koncept SAUH 12/2000 75.000 
1.7.10. studie - PÚO komunikace H.Hanychov - Pilínkov ~ koncept SAUO 12/2000 50.000 
1.7.11 Studie ~ Karlinky, Ostašov - koncept SAUU 12/2000 150.000 
1.7.12. Studie - Horní Suchá, Machnín - koncept SAU0 12/2000 150.000. 
1.7.13. Studie - Machnín, K Bedřichovce - koncept SAUO 12/2000 75.000 
1.2. generel dopravy ~ koncept SAU0 12/2000 
1.2. generel dopravy - koncept VALBEK 

45.000 
275.000

0 1.5.1. studie rozvoje kolejových tras - koncept VALBEK 
12/200 
12/200 175.00 

1.5.2. Studie rozvoje autobusových tras MHD - koncept VALBEK 12/2000 110.000 
1.5.3. studie tunelu Košická ~ Na Bidě - koncept VALBEK 12/2000 45.000 
1.5.4. studie S. propojeni Ruprechtice - St.Harcov - koncept VALBEK 12/2000 75.000 
1.5.5. Studie Kubelikova - Ostašovská - koncept VALBEK 12/2000 90.000 
1.5.6. Studie křižovatky Londýnská - Letná - Sousedská - koncept VALBEK 12/2000 85.0001 

rok 2009 - celkem - doplňkové P+R a rozpracování 
souvisejících podkladových dokumentací 

3.045.000 
vč.DPH 

3.623.550



etapa zpracovatelj termín cena bez DPI-Í 
1.7.1. studie - Krásná Studánka - návrh SAUU 03/201 O 1 00.000 
1.7.2. studie - Radčice - návrh SAUd 03/2010 1oaood 
1.7.3. studie - Starý Harcov pod Orionkou - návrh SAud 03/2010 25.000 
1.7.4. Studie - Kunratice - návrh SAUU 03/2010 50.000 
1.7.5. studie - Vratislavice za hřbitovem - návrh sAUu O3/2010 75.000 
1.7.6. Studie - Vratislavice k Mojžíšovu pramení - návrh sAuu 03/2010 50.000 
1.7.7. Studie - Vesec pod Vyhlídkovou - návrh SAUu 03/2010 40.000 
1.7.8. Studie - Vesec Šumná - návrh SAUL 03/2010 50.000 
1.7.9. studie - Pilínkov - návrh SAU L 03/2010 75.000 
1.7.10. studie - PÚO komunikace H.Hanychov - Pilínkov - návrh SAuu O3/2010 50.000 
1.7.11 studie - Karlinky, Ostašov - návrh SAUL 03/2010 150.000 
1.7.12. Studie - Horní Suchá, Machnín - návrh SAUu 03/2010 150.000 
1.7.13. Studie - Machnín, K Bedřichovce - návrh SAuu O3/2010 75.000 
1.5.3. studie tunelu Košická - Na Bídě - návrh

4 

VALBEK 03/2010 45.000 
1.5.4. studie S. propojení Ruprechtice - St.Harcov - návrh VALBEK 03/2010 75.000 
1.5.5. studie Kubelíkova - Ostašovská - návrh VALBEK 03/2010 90.000 
1.5.6. studie křižovatky Londýnská - Letná - Sousedská - návrh VALBEK 03/2010 85.000 
1.3.1. dokumentace kanalizačních a vodovodních sítí- koncept TOPKLIMA 03/2010 40.000 
1.3.2. aktualizace energetické koncepce SML - koncept Kobrle/Jagíello O3/2010 80.000 
1.1. koncept ÚP - tužkopis sAud 03/2010 900.000 
1.1. dopravní část konceptu ÚP - tužkopis VALBEK O3/2010 171.000 
1.1. vodohospodářská část konceptu ÚP - tužkopis TOPKLIMA 03/2010 60.000 
1.1. energetická část konceptu ÚP - tužkopis Kobrle/Jagiello O3/2010 60.000 
1.1. demografická část konceptu ÚP - tužkopis ARR 03/2010 132.000 
1.1. řirodní část konceptu ÚP - tužkopis Hromek 03/2010 27.000 
1.1. Ěivotní prostředí konceptu ÚP - tužkopis Toniková/ 03/2010 30.000 
1.6. NATURA - tužkopis Baueri 03/2010 16.000 
1.2. generel dopravy - návrh SAUU 12/2010 45.000 
1.2. generel dopravy - návrh VALBEK 12/2O09| 275.000 
1.5.1. Studie rozvoje kolejových tras - návrh VALBEK 07/2010 175.000 
1.5.2. Studie rozvoje autobusových tras MHD - návrh VALBEK 07/2010 110.000 
1.2. digitální dopravní model - koncept Cityplan 07/2010 430.000 
1.4.2. ekonomické vyhodnocení rozvojových ploch SAuu 07/2010 300.000 
1.3.1. dokumentace kanalizačních a vodovodních sítí - návrh TOPKLIMA 07/2010 30.000 
1.3.2. aktualizace energetické koncepce SML - návrh Kobrle/Jagíello 07/2010 70.000 
1.6. yhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj Tonikováj 07/2010 353.000 
1.1. koncept ÚP - dopracování sAuu 07/2010 1.800.000 
1.1. dopravní část konceptu ÚP - dopracování VALBEK 07/2010 342.000 
1.1. vodohospodářská část konceptu ÚP - dopracování TOPKLIMA 07/2010 120.000 
1.1. energetická část konceptu ÚP - dopracování Kobrle/Jagiello 07/2010 120.000 
1.1. demografická část konceptu ÚP - dopracování ARR 07/2010 264.000 
1.1. přírodní část konceptu ÚP - dopracování Hromek 07/2010 54.000 
1.1. životní prostředí konceptu ÚP - dopracování Tonikováj 07/2010 57.000 
1.6. NATURA - dopracování Bauerj 07/2010 32.000 

rok 2010 - celkem - dopracování souvisejících podkladových 
dokumentací, zpracování konceptu 

7.378.000 
vč.DPH 

8.779.820 
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l uzavrený ve smyslu zákona c. 513/91 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění 
číslo Smlouvy objednatele: 7110/09/0006 číslo smlouvy zhotovitele: 001/2009 

číslo dodatku č. 2 objednatele: 7110/14/0005 číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 013/2014 

ı.SMLuvNíSTRANY: 
Objednatelz Statutární město Liberec 
Adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

K uzavření smlouvy a dohod O změnách nebo zrušení jsou oprávněni: 
Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka města 

IČ; 00262978 
Bankovní Spojení: Česká spořitelna, a.s.
Zhotovitel: SAUL, S.r.o. 
Adresa: U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n/L-obchodní rejstřík-oddíl C, v|ož.933 K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni: 
lng. arch. Jiří Plašil -jednatel společnosti 

IČ; 43224229 
[Mčz CZ4322422
Bankovní spojení: KB Liberec,

Dále také jen ,,sm|uvní Strany“ 

ILPŘEDMĚTSMLOUVY: 
A Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2009 smlouvu o dílo č. 7110/09/0006, ve které se 

zhotovitel Zavázal, že dodá Objednateli na základě podkladů, uvedených v čl.Vll. a za podmínek uvedených v čl. Vlll. a IX. této Smlouvy o dílo (dále jen SOD): 
zhotovení Územního plánu Liberec (dále jen ÚP) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu 

(Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a S dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují. Dne 30.9.2009 uzavřely Smluvní Strany dodatek č. 1 k této smlouvě. 

Smluvní Strany se dohodly na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách v platném Znění na změnách smlouvy, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2. 

B Článek ll Předmět smlouvy se v odstavci B doplňuje O části 1.7.14, 4A a 4B: 

1.7.14 Studie - dopravní napojení obchodně průmyslové zóny Sever 
4.A Zpracování návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání a doplnění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
4.B Součìnnost na projednání návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání a doplněného vyhodnocení vlivů na URU a spolupráce na tvorbě opatření obecné povahy v části vyplývající Z opakovaného veřejného projednání. 

Smlouva O dílo Zpracování územního plánu Liberec
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Podrobné vymezení části díla 1.7.14, 4.A a 4.B je uvedeno v příloze tohoto dodatku, která 
je označena jako příloha č. 9 SOD. 
Ostatní beze změny. 

ııı. DODACÍ LHŮTY SE DOPLŇUJE O ČÁSTI 1.7.14, 4A, 48 
A Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v č|.ll. B dodat objednateli ve lhůtách: 

1.7.14 Studie - dopravní napojení obchodně průmyslové zóny Sever - do 12 týdnů od 
předání podkladů (zadání). 

4.A. Zpracování návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání a doplnění 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvojıúzemí - do 12 týdnů od předání podkladů 
vč. pokynů pořizovatele k úpravě návrhu UP pro opakované veřejné projednání. 

4.B Součinnost na projednání a spolupráce na tvorbě OOP v části vyplývající 
Z opakovaného veřejného projednání - termin plnění je odvislý od průběhu 
projednávání a schvalovacího procesu. 

Ostatní beze změny. 

ıv. CENA ZA DíLo SE DOPLŇUJE O ČÁSTI 1.7.14, 4A, 48: 
A Cena je stanovena dohodou smluvních stran takto v Kč: 

Část díla Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 
1.7.14 Studie - dopravní napojení obchodně 

průmyslové Zóny Sever 376.300,- 79.023,- 455.323,- 
4.A Zpracování návrhu ÚP pro opakované VP 650.000,- 136.500,- 786.500,- 

z aøpınêni vyhødnøøøni vıivú na URÚ 50.000,- 10.500,- 80.500,- 
4.B Součinnost na projednání a spolupráce na 

tvorbě opatření obecné povahy v části vyplývající 
z opakovaného veřejného projednání 80.000,- 16.800,- 96.800,- 
Celkem cena dle tohoto dodatku 1.156.300,- 242.823,- 1.399.123; 
Cena díla dle původní SOD celkem 15.961.000,- Kč bez DPH 
Cena díla dle dodatku č. 2 1.156.300,- Kč bez DPH 
Cena díla celkem 17.117.300,- Kč bez DPH 
Cena díla celkem vč. DPH 20.711.933,- Kč S DPH 
Ostatní beze změny. 

v. PLATEBNÍ PODMÍNKY SE DoPLŇuJí O ČÁSTI 1.7.14, 4A, 48; 
A Platby budou prováděny na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených 

Zhotovitelem dle následujícího platebního kalendáře. Platby za jednotlivé etapy i dílčí části 
budou prováděny následovně (v závorce je uvedeno číslování dle přílohy č.9 této SOD): 

(1.7.14) Studie - dopravní napojení obchodně průmyslové zóny Sever 
100 % Z ceny části díla 1.7.14 - po odevzdání kompletní části díla, 
Vpřípadě, že se některé dílčí výkony části 1.7.14 stanou vdůsledku územního 
vývoje lokality nepotřebnými, je možno od jejich zpracování a úhrady odstoupit. 

4.A Zpracování návrhu ÚP pro opakované VP a doplnění vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území 
40 % Z ceny části díla 4.A - po odevzdání výkresu změn návrhu ÚP vč. textové 
části návrhu UP pro opakované VP pro potřeby DO kuplatnění stanovisek k 
návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. 
60 % Z ceny části díla 4.A - po odevzdání návrhu ÚP pro opakované VP včetně 
rozdílového výkresu a rozdílového textu návrhu UP. 

Smlouva O dílo Zpracování územního plánu Liberec
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A

F 

VII.

A 
2. 
2.5. 

2.6. 

3. 
3.9. 
3.10 

3.11 

3.12. 

3.13. 

4. 

5. 

100 % ceny části díla doplnění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - po 
odevzdání doplněného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
Součinnost na projednání a spolupráce na tvorbě opatření obecné povahy 
v části vyplývající Z opakovaného veřejného projednání 
100 % Z ceny části díla 4.B - poté, co pořizovatel zpracuje návrh rozhodnutí o 
námitkách uplatněných k návrhu UP pro opakované VP. 

Ostatní beze změny. 

4.B 

VI. OBSAH A ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ: 
Předmětem plnění veřejné Zakázky je zhotovení Územního plánu Liberec vrozsahu a 
členění dle čl. ll této SOD a příloh č.1, 3 - 8, které jsou nedílnou součástí SOD. Předmětem 
plnění veřejné zakázky dodatku č.2 jsou části díla 1.7.14, 4.A a 4.B a předmět je 
specifikován v příloze č. 9. 
Veškerá dokumentace bude předávána ve dvou kompletních písemných a grafických 
vyhotoveních a 2× digitálně na DVD nosiči, pokud není vpříloze č.9 uvedeno jinak. 
Výstupy budou zpracovány digitálně v souladu s požadavky městského geografického 
informačního sytému. 
Ostatní beze změny. 

PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM SE DOPLŇUJÍ O ČÁSTI 2.5.-2.6., 3.9-3.13, 
4, 5: 

Před zahájením prací dle tohoto dodatku předá objednatel zhotoviteli: 
Mapové podklady: 
aktuální digitální vektorová katastrální mapa ve formátu .dgn v rozsahu celého řešeného 
území “ 

letecké Snímky Z roku 2010 
Další podklady: 
dostupné rozvojové (strategické) dokumenty statutárního města Liberec, 
aktualizované podklady zajištěné objednatelem v rámci praci na ÚAP v rozsahu vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. a jeji přílohy č. 1, 
Seznam vydaných změn územního plánu vč. jejich popisu, vyznačení v katastrální mapě a 
vektorových dat, 
Seznam schválených a vložených územních studií do evidence územně plánovací činnosti 
vč. jejich popisu a vektorových dat, 
Seznam objednateli dostupných UR a SP vydaných v řešeném území od roku 2012 vč. 
jejich vyznačení V katastrální mapě, 
Návrh rozhodnutí a návrh vyhodnocení připomínek zpracovaných pořizovatelem ve 
spolupráci s určeným zastupitelem. 
Pokyny pořizovatele pro úpravu návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání 

Dále budou projektantem průběžně řešeny požadavky, které vyplynou ze stanovisek uplatněných 
dotčenými orgány a Krajským úřadem Libereckého kraje ktëmto návrhům rozhodnutí a 
vyhodnocení a požadavky pořizovatele a určeného zastupitele, které pořizovatel zformuluje do 
svých pokynů pro zhotovení návrhu pro opakované veřejné projednání. 

Smlouva O dílo Zpracování územního plánu Liberec
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VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN: 
Beze Změny. 

ıx. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
Beze změny. 

Přílohy SOD 
P Povinné přílohy SOD se doplňují o: 
9. Osnova Zpracování návrhu ÚP Liberec pro opakované veřejné projednání. 

Ostatní beze změny. 
Q SOD lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 

smluvních stran dle čl. l. této SOD. . 

R Dodatek č.2 SOD se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou Ze smluvních 
stran. Dodatek č.2 SOD nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými Zástupci 
smluvních stran dle č|.|. této SOD. 

S Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.|iberec.cZ), svýjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

T Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec č . . . . .. ze dne 

v v „ .,,. .M _ Menina Røšehıäfeigøvá- Ing. ar _ Jiri Pıaeiı 
primátorka města jednatel společnosti 

v Liberci dne v Liherøi dne 
Razítko a podpis objednatele: 

Smlouva O dílo Zpracování územního plánu Liberec
4



v ı v ı - 

› 

, i PRıLoHAc.9sMLouvYoDıLo ~ ~ 
-

s 

osNovA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP LIBEREC PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
4.A Zpracování upraveného návrhu ÚP Liberec pro opakované veřejné projednání 
Předmětem plnění je Zpracování upraveného návrhu ÚP Liberec pro opakovaně veřejně projednání. 
Upravený návrh ÚP bude členěn V souladu S přílohou č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb. 
Upravený návrh ÚP bude zpracován na základě projednaných ,,pokynů“ zohledňujících vyhodnocení 
výsledků veřejného projednání, dojednané návrhy rozhodnutí o námitkách, dojednané návrhy 
vyhodnocení připomínek,... 
Upravený návrh ÚP bude odevzdán ve 2 kompletních papírových vyhotoveních a 2× digitálně na DVD. 
Součástí této etapy je i spolupráce zpracovatele na tvorbě opatření obecně povahy, účast na příslušných 
projednáních a úprava vyhodnocení vlivů ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území. 

Textová část návrhu bude obsahovat: ` 

- vymezení Zastavěného území- úprava podle aktuální katastrální mapy, 
- základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot - úprava na základě 

zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
- urbanistická koncepce včetně vymezení zastavltelných ploch, ploch přestavby a nezastavitelných 

ploch - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn 
legislativy, 

- koncepce veřejné infrastruktury - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek 
dotčených orgánů a změn legislativy, 

- koncepce uspořádání krajiny včetně územního systému ekologické stability - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 

- stanovení podmínek pro využití a uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek 
dotčených orgánů a změn legislativy, 

- vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci - úprava 
na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 

- vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů 
a změn legislativy, 

- stanovení kompenzačních opatření 
- vymezení ploch a koridorů územních rezenı - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, 

stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách V území podmíněno uzavřením 

dohody O parcelaci - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených 
orgánů a změn legislativy, 

- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování 0 změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 

- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených 
orgánů a změn legislativy, 

- stanovení pořadí změn v území (etapizace) - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, 
stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 

- vymezení architektonický nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 

- digitální verze přehledné tabulky zásadních plošných změn návrhu ÚP pro opakovaně VP oproti 
návrhu ÚP pro VP,

I 
- digitální verze textu návrhu UP pro opakované VP s vyznačením zásadních změn oproti návrhu ÚP 

pro VP. 
Grafická část návrhu bude obsahovat: 

- výkres základního členění území v měřítku 1:10 000 - úprava na základě zohlednění připomínek, 
námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 

- hlavní výkres v měřítku 1:10 000 - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek 
dotčených orgánů a změn legislativy, 

- výkres koncepce dopravní infrastruktury vměřítku 1:10 OOO - úprava na základě zohlednění 
připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, prověření úprav bez 
dopravního modelu,



výkres koncepce technické infrastruktury - energetika vměřítku 1210000 - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství v měřítku 1110000 - úprava na 
základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1:10 000 - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
digitální verze přehledného výkresu zásadních plošných změn návrhu ÚP pro opakované VP oproti 
návrhu ÚP pro VP s vazbou na výše uvedenou tabulku změn. 
Textová část odůvodnění bude obsahovat: 
soulad návrhu ÚP spolitikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
soulad návrhu UP s cíli a úkoly územního plánování - úprava na základě zohlednění připomínek, 
námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
soulad návrhu UP S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
Soulad návrhu UP s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky DO podle zvláštních 
předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, 
stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
Soulad návrhu UP s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky DO podle zvláštních 
předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, 
stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
zpráva doplněném vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - úprava na základě zohlednění 
připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy včetně Zpracování podkladů 
pro doplnění dokumentace SEA, 
komplexní zdůvodnění přijatého řešení územního plánu včetně vybrané varianty - úprava na 
základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby návrhu ploch - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
vyhodnocení koordinace využívání území Z hlediska širších územních vztahů - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
vyhodnocení splnění požadavků Zadání a pokynů pro zpracování návrhu ÚP - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkce lesa - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek 
dotčených orgánů a změn legislativy, 
digitální verze textu odůvodnění návrhu ÚP pro opakované VP s vyznačením zásadních změn oproti 
odůvodnění návrhu UP pro VP. 
Grafická část odůvodnění bude obsahovat: 
koordinační výkres V měřítku 1:10 000 - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, 
stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
výkres širších vztahů v měřítku 11100 000 - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, 
stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1:10 000 - úprava na základě zohlednění 
připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy. 

Doplnění vyhodnocení vlivů ÚP Liberec na udržitelný rozvoi území 
Předmětem plnění je úprava nebo doplnění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu úprav 
návrhu UP Liberec pro opakované veřejné projednání. 
4.B Součinnost na projednávání návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání a spolupráce na 

tvorbě opatření obecné povahy 
Předmětem plnění je účast zpracovatele při projednávání upraveného návrhu územního plánu pro 
opakované veřejné projednání včetně opakovaného veřejného projednání a Součinnost při vyhodnocování 
stanovisek, námitek a připomínek dotčených subjektů. Jedná se především o: 

účast při projednávání upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání nad 
rámec stavebního zákona (předpoklad cca 20 takových projednání - např. účast na výboru pro ÚP 
ZML a MO Vratislavice, jednáních ZML, jednání S autory námitek, příprava prezentací), 
spolupráce S pořizovatelem při vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a při 

dohodovacích řízeních o úpravě návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání, 
spolupráce S pořizovatelem při vyhodnocování námitek a připomínek k úpravenému návrhu 
územního plánu pro opakované veřejné projednání a při návrhu jejich řešení.



1.7.14 Zpracování studie - dopravní napojení obchodně průmyslové zóny Sever 
Studie dopravního napojení obchodně průmyslové zóny Sever bude zpracována na podkladě návrhu 
územního plánu Liberec pro opakované veřejné projednání vč. zohlednění souhrnného \/yhodnocení 
výsledků veřejného projednání vč. dojednaných návrhů rozhodnutí o námitkách a návrhů 
vyhodnocení připomínek k územnímu plánu,... 
Studie dopravního napojení obchodně průmyslové zóny Sever bude odevzdána ve2 kompletních 
papírových vyhotoveních a 2× digitálně na DVD. 

Studie - dopravní napojení obchodně průmyslové Zóny Sever bude obsahovat: 
- dílčí výkon cena dílčího výkonu 

- Vyvolaná Změna umístění, tvaru a výškového řešení plochy ČSPH S platným SP 
S ohledem na dispoziční řešení nové mimoúrovňové křižovatky 66.000,- Kč 

- Úprava napojení ČSPH na silnici I/13 a na novou mimoúrovňovou křižovatku: 54.000,- Kč 
- Digitální doměření území (koleje, vozovky, koryto Nisy atd.): 13.500,- Kč 
- Dispoziční řešení MUK: 90,000, Kč 
- Výškové řešení MUK: 54_000_- Kč 
- Koordinace S projektem ČSPH: 

l 36000,- Kč 
- Výpočet základních výměr nové MUK, orientační propočet stavebních nákladů, 

dopad do kubatur zemních prací a výměr zpevněných ploch ČSPH: 18.000,- Kč 
- Zpracování prognózy dopadu změn v území vlivem úprav dopravní kostry 

a vlivem organizace dopravy, rozbor dopravních vztahů vymezené oblasti, 
zhodnocení nárůstu/poklesu dopravy na vybrané síti města, Zhodnocení 
změn v zatížení a směrování dopravy ve vybraných křižovatkách a uzlech, 
to vše pro analýzu vjíž vytvořených scénářů dopravní prognózy města 
Liberce pro potřeby UP (předpokládaný rozsah jsou 3-4 scénáře): 44.800,- Kč 

Výstupem bude výkresová dokumentace MÚK na úrovni studie pro územní řízení, podrobné výkresy nutných změn na ploše ČSPH, kartogramy intenzit, souhrnná zpráva. 
Součástí prací jsou konzultace S pořizovatelem a ostatními členy řešitelského týmu ÚP Liberec a účast na 
projednání na Magistrátu města Liberce. 

lng. arch. Jiří Plašil 

V Liberci dne ................... .. jednatel společnosti



l 
SMLOUVA o DÍLO - DoDATEK č.3

l uzavrený ve smyslu zákona c. 513/91 Sb. (obchodní zákoník) v platném zneni 
číslo smlouvy objednatele: 7110/09/0006 číslo smlouvy zhotovitele: 001/2009 

číslo dodatku č.3 objednatele: 7110/15/0004 číslo dodatku č.3 zhotovitele: 011/2015 

ı.sMLuvNísTRANYz 
Objednatel: Statutární město Liberec 
Adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni: 
p. Tibor Batthyány, primátor města 

ıč: 00262978 ' 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 
Zhotovitel: SAUL, s.r.o. 
Adresa: U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n/L-obchodní rejstřík-oddíl C, vlož.933 
K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo Zrušení jsou oprávněni: 

lng. arch. Jiří Plašil -jednatel společnosti 
ıčz 43224229 
Dıčz CZ43224229 
Bankovní spojení: KB Liberec,

ILPŘEDMÉTSMLOUVY: 
A Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2009 smlouvu o dílo č.7110/09/0006, ve které se 

Zhotovitel Zavázal, že dodá objednateli na základě podkladů, uvedených v čl.VIl. a za 
podmínek uvedených V čl. Vlll. a IX. této smlouvy O dílo (dále jen SOD): 

zhotovení Územního plánu Liberec (dále jen ÚP) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., O územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání 
území a s dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují. Následně smluvní strany 
uzavřely k této smlouvě dne 30.9.2009 dodatek č.1 a dne 11.8.2014 dodatek č.2. 

Smluvní strany se dohodly na základě usnesení Zastupitelstva města č. 102/2015 ze dne 
30.4.2015 O dalším postupu pořizování nového UP Liberec. S tímto rozhodnutím souvisejí změny dodatku č.2 této smlouvy, které jsou předmětem tohoto dodatku č.3. 
B Článek Il Předmět smlouvy doplněný v odstavci B o části 1.7.14, 4A a 4B Zůstává beze 

změny. 
Podrobné vymezení části díla 1.7.14, 4A a 4B uvedené v příloze č.9 SOD se upravuje dle 
znění upravené přílohy č. 9, která je Součástí dodatku č. 3 SOD. 
Ostatní beze změny 

m.DoDAcíLHůTY 
A Článek III. Dodací lhůty doplněný O části 1.7.14, 4A, 4B se upravuje takto: 

Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v čl.ll. B dodat objednateli ve lhůtách: 
1.7.14 Studie - dopravní napojení obchodně průmyslové zóny Sever - do 12 týdnů od předánı 

podkladů (zadání) - studie byla zhotovitelem předána dne 16.12.2014.
ı 

Smlouva O dílo - dodatek č.3 pracování územního plánu Liberec
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4.A 

4.B

Ť 

Zpracování návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání 
- do 12 týdnů od předání 

podkladů (návrhy rozhodnutí O námitkách se Stanovìsky DO, návrhy vyhodnocení 

připomínek knávrhu územního plánu se stanovisky DO,...) - sohledem na předání 

podkladů se lhůta konkretizuje na 30.06.2015. 

Součinnost na projednání a spolupráce na tvorbě 
OOP - termín plnění je odvislý od 

průběhu projednávání a schvalovacího procesu - součinnost na 
projednání - bylo 

provedeno; spolupráce na tvorbě OOP - upouští se od provedení. 
Ostatní beze změny. 

ıv. CENA ZA DíLoz 
A Článek lV. Cena díla doplněný o ćásti 1.7.14, 4A, 4B se upravuje takto: 

Cena je stanovena dohodou smluvních stran takto v Kč: 

Část díla 
' Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

1.7.14 Studie - dopravní napojení obchodně 
průmyslové zóny Sever 
z toho zpracováno, uhrazeno 
upouští se od zpracování a zaplacení 

376.300,- 79.023,- 

331.500,- 69.615,- 

- 44.800,- - 9.408,- 

455.323,- 
401.115,- 
- 54.208,- 

4.A Zpracování návrhu ÚP pro opakované VP 
Z toho zaplacena rozpracovanost 40% 
sleva za zmenšený rozsah dokumentace 
zbývá doplatit 
doplnění vyhodnocení vlivů na URÚ 
upouští se od zpracování 

650.000,- 136.500,- 

260.000,- 54.600,- 

- 50.000,- - 10.500,- 

340.000,- 71.400,- 

50.000,- 10.500,- 

- 50.000,- - 10.500,- 

786.500,- 
314.600,- 
- 60.500,- 
411.400,- 
60.500,- 

- 60.500,- 

4.B

A 

1.7.14 

4.A 

4.B 

Součinnost na projednání a spolupráce na 

tvorbě opatření obecné povahy V části vyplývající 

Z opakovaného veřejného projednání 
80.000,- 16.800,- 96.800,- 

upouští se od spolupráce na tvorbě OOP - 40.000,- - 8.400,- - 48.400,- 

zbývá doplatit součinnost na projednání 
40.000,- 8.400,- 48.400; 

Cena díla dle původní SOD celkem 15.961 .000,- 

Cena díla dle dodatku č.3 celkem 971.500,- 

Cena díla celkem 16.932.500,- 20.488.325,- 

Ostatní beze změny 

v. PLATEBNÍ PODMÍNKY SE MÉNí TAKTo= 

Platby budou prováděny na základě příslušných 
daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem dle následujícího platebního kalendáře. 
Platby za jednotlivé etapy i dílčí části 

budou prováděny následovně (uvedeno číslování dle 
přílohy č.9 této SOD): 

Studie - dopravní napojení obchodně průmyslové zóny Sever 

uhrazeno 
Zpracování návrhu ÚP pro opakované VP 
40 % zıceny ćásti díla 4.A - po odevzdání výkresu změn návrhu 

ÚP vč. textové části 

návrhu UP pro opakované VP pro potřeby DO k uplatnění stanovisek 
k návrhům rozhodnutí 

O námitkách a vyhodnocení připomínek 
- uhrazeno 

poměrná část Z ceny části díla 4.A - po ukončení a odevzdání 
rozpracovaného návrhu ÚP 

pro opakované VP 
Součinnost na projednání a spolupráce na tvorbě 

opatření obecné povahy 

poměrná část po ukončení prací na návrhu pro opakované 
veřejně projednání 

ílo - dodatek č.3 
Zpracování územního plánu Liberec"
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Ostatní beze změny 

VI. OBSAH A ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ: 
Předmětem plnění veřejné Zakázky je zhotovení Územního plánu Liberec vrozsahu a 
členění dle čl. Il této SOD a příloh č.1, 3 - 8, které jsou nedílnou součástí SOD. Předmětem 
plnění veřejné Zakázky dodatku č.3 jsou části díla 1.7.14, 4.A a 4.B a předmět je 
specifikován v upravené příloze SOD č.9, která je součástí dodatku č. 3 SOD. 
Veškerá dokumentace bude předávána vjednom kompletním písemném a grafickém 
vyhotovení a 1x digitálně na DVD nosiči, pokud není v příloze č.9 uvedeno jinak. Výstupy 
budou zpracovány digitálně v souladu S požadavky městského geografického informačního 
sytému.

V 

Ostatní beze změny 
Ť I 

VII. PODKLADY POSKYTOVANE OBJEDNATELEM: 
Beze změny 

vııı. PRÁVA A POVINNOSTI sMLuvNícH sTRANz 
Beze změny 

ıx. ZÁVÉREČNÁ UJEDNÁNÍ 
Beze změny 

Přílohy SOD 
Beze změny 

9 Upravená osnova zpracování návrhu ÚP Liberec pro opakované veřejné projednání 
Beze změny 
Dodatek č.3 SOD se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních 
stran. Dodatek č.3 SOD nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými Zástupci 
smluvních stran dle čl.l. této SOD. 
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (vvvvvv.|iberec.cz), svýjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. / _ , 

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec ze dne 

Tıbor Batthyány lng. arch. Jiří Plašil 
primátor města jednatel společnosti 

V Liberci dne ..................... _. V Liberci dne ........... _. 
Razítko a podpis objednatele: ovitele 

Smlouva O dílo - dodatek č.3 pracováni územního plánu Lıberec
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vı PRILOHA č.9 sMLouvY o DíLo - DODATKU č.3 
osNovA ZPRACOVÁNÍ NÁvRHu ÚP LIBEREC PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
4.A Zpracování upraveného návrhu ÚP Liberec pro opakované veřejné projednání 
Předmětem plnění je zpracování upraveného návrhu ÚP Liberec pro opakované veřejné projednání. 
Upravený návrh ÚP bude členěn v souladu S přílohou č.7 k vyhl. č.500/2006 Sb. 
Upravený návrh ÚP bude zpracován na základě projednaných ,,pokynů“ Zohledňujících vyhodnocení 
výsledků veřejného projednání, dojednané návrhy rozhodnutí o námitkách, dojednané návrhy 
vyhodnocení připomínek,... 
Upravený návrh ÚP bude odevzdán v 1 kompletním papírovém vyhotovení a 1x digitálně na DVD. 
Součástí této etapy je i spolupráce zpracovatele na tvorbě opatření obecné povahy a účast na příslušných 
projednáních. 

Textová část návrhu bude obsahovat: 7 

- vymezení zastavěněho území- úprava podle aktuální katastrální mapy, 
- základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot - úprava na základě 

zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
- urbanistická koncepce včetně vymezení Zastavitelných ploch, ploch přestavby a nezastavitelných 

ploch - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn 
legislativy, 

- koncepce veřejné infrastruktury - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek 
dotčených orgánů a změn legislativy, 

- koncepce uspořádání krajiny včetně územního systému ekologické stability - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 

- stanovení podmínek pro využití a uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek 
dotčených orgánů a změn legislativy, 

- vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci - úprava 
na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 

- vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů 
a změn legislativy, 

- stanovení kompenzačních opatření 
- vymezení ploch a koridorů územních rezerv - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, 

stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 
- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování O změnách v území podmíněno uzavřením 

dohody o parcelaci - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených 
orgánů a změn legislativy, 

- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování O změnách V území podmíněno zpracováním 
územní studie - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a 
změn legislativy, 

- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování O změnách V území podmíněno vydáním 
regulačního plánu - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených 
orgánů a změn legislativy, 

- stanovení pořadí změn v území (etapizace) - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, 
stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 

- vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 

- digitální verze textu návrhu ÚP pro opakované VP s vyznačením zásadních změn oproti návrhu ÚP 
pro VP. 
Grafická část návrhu bude obsahovat: 

- výkres základního členění území v měřítku 1:10 000 - úprava na základě zohlednění připomínek, 
námitek, stanovisek dotčených orgánů a změn legislativy, 

- hlavní výkres v měřítku 1:10 000 - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek 
dotčených orgánů, aktualizace podkladů a změn legislativy, 

- výkres koncepce dopravní infrastruktury vměřítku 1:10 OOO - úprava na základě zohlednění 
připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů, aktualizace podkladů a změn legislativy, 
prověření úprav bez dopravního modelu,



'K K - 'K ˇˇ - - vy res oncepce technické infrastruktury energetı a vmerítku 1110000 úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů, aktualizace podkladů a změn 
legislativy, 

- výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství vměřítku 1:10000 - úprava na 
základě zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů, aktualizace podkladů a 
změn legislativy, 

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1:10 000 - úprava na základě 
zohlednění připomínek, námitek, stanovisek dotčených orgánů, aktualizace podkladů a změn 
legislativy 

- digitálníıverze přehledněho výkresu zásadních plošných změn návrhu ÚP pro opakované VP oproti 
návrhu UP pro VP. 
Textová část odůvodnění bude obsahovat: 

- kapitola C.3 Odůvodnění návrhu ploch změn obsahující odůvodnění návrhu ploch zastavitelných, 
ploch přestavby a ploch nezastavitelných, odůvodnění návrhu ploch dotčených stanoviskem SEA 
před úpravou dokumentace SEA, odůvodnění návrhu ploch nerespektujících doporučení SEA po 
úpravě dokumentace SEA a odůvodněníľt návrhu ploch doplněných po Zpracování upravené 
dokumentace SEA. 
Grafická část odůvodnění bude obsahovat: 

- koordinační výkres vměřítku 1:10 000 - úprava na základě zohlednění připomínek, námitek, 
stanovisek dotčených orgánů, aktualizace podkladů a změn legislativy, 

4.B Součinnost na projednávání návrhu ÚP pro opakované veřeiné projednání 
Předmětem plnění je účast zpracovatele při projednávání upraveného návrhu územního plánu pro 
opakované veřejné projednání a součinnost při vyhodnocování stanovisek, námitek a připomínek dotčených 
subjektů. Jedná se především o: 
- účast při projednávání upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání nad 

rámec stavebního zákona (předpoklad cca 20 takových projednání - např. účast na výboru pro UP 
ZML a MO Vratislavice, jednáních ZML, příprava prezentací) 

- spolupráce s pořizovatelem při vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a při 
dohodovacích řízeních o úpravě návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání. 

1.7.14 Zpracování studie - dopravní napojení obchodně průmyslové zóny Sever 
Studie dopravního napojení obchodně průmyslové Zóny Sever bude zpracována na podkladě návrhu 
územního plánu Liberec pro opakované veřejné projednání 
Studie dopravního napojení obchodně průmyslové Zóny Sever bude odevzdána ve2 kompletních 
papírových vyhotoveních a 2× digitálně na DVD. 

Studie - dopravní napojení obchodně průmyslové zóny Sever bude obsahovat: 
- dílčí výkon cena dílčího výkonu 

- Vyvolaná změna umístění, tvaru a výškového řešení plochy ČSPH s platným SP 
s ohledem na dispoziční řešení nové mimoúrovňové křižovatky 

- Úprava napojení ČSPH na silnici I/13 a na novou mimoúrovňovou křižovatku: 
- Digitální doměření území (koleje, vozovky, koryto Nisy atd.): 
- Dispoziční řešení MÚK: 
- Výškové řešení MÚK: 
- Koordinace S projektem ČSPH: 
- Výpočet základních výměr nové MÚK, orientační propočet stavebních nákladů, 

dopad do kubatur zemních prací a výměr zpevněných ploch ČSPH: 

66.000,- Kč 
54.000,- Kč 
13.500,- Kč 
90.000,- Kč 
54.000,- Kč 
36.000,- Kč 

18.000,- Kč 
Výstupem bude výkresová dokumentace MÚK na úrovni studie pro územní řízení, podrobné výkresy nutných 
změn na ploše ČSPH, souhrnná zpráva. 
Součástí prací jsou konzultace s pořizovatelem a ostatními členy řešitelského týmu ÚP Liberec a účast na 
projednání na Magistrátu města Liberce. 

lng. arch. Jiří Plašil 

V Liberci dne ................... .. jednatel společnosti

í



SMLOUVA O DÍLO _ DODATEK Č.4 
uzavřený ve smyslu zákona č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník) V platném znění 

číslo smlouvy objednatele: 7110/09/0006 číslo smlouvy zhotovitele: 001/2009 
číslo dodatku č. 4 objednatele: 7110/15/ číslo dodatku č. 4 zhotovitele: 014/2015 

I. SMLUVNÍ STRANY; 
Objednatel: Statutární město Liberec 
Adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni: 
Tibor Batthyány - primátor města 

IČ; 00262978 
DIČz CZ00262978 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Zhotovitel: SAUL, S.r.o. 
Adresa: U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 

Zapsaný u Kraj ského Soudu v Ústí n/L - obchodní rejstřík - oddíl C, vlož. 933 
K uzavření smlouvy a dohod O změnách nebo zrušení jsou oprávněni: 

Ing. arch. Jiří Plašil -jednatel Společnosti 
IČ; 43224229 
DIČ; CZ43224229 
Bankovní spojení: KB Liberec,

II. PŘEDMĚT SMLoUVYz 
A Smluvní Strany uzavřely dne 13.5.2009 Smlouvu O dílo č.7110/09/0006, ve které se zhotovitel 

zavázal, že dodá objednateli na základě podkladů, uvedených v čl. VII. a za podmínek uvedených v 
čl. VIII. a IX. této Smlouvy o dílo (dále jen SOD): 
zhotovení Územního plánu Liberec (dále jen ÚP) 
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., O 
obecných požadavcích na využívání území a S dalšími předpisy, které se k dané problematice 
vztahují. - 

Následně smluvní strany uzavřely ktéto smlouvě dne 30. 9. 2009 dodatek ě. 1, dne 11. 8. 2014 
dodatek č.2 a dne 16. 6. 2015 dodatek ě. 3. 
Smluvní strany se dohodly naızákladě usnesení ZML č. 102/2015 ze dne 30. 4. 2015 O dalším 
postupu pořizování nového UP Liberec na změnách SOD, které jsou předmětem tohoto 
dodatku č. 4. 

B Zpracování ÚP bude zahrnovat tyto části díla (dodatkem č. 4 se doplňují části 4C, 4D, 4E, 4F): 
4C Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání (SJ) 
4D Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání (VP) 
4E Vyhodnocení vlivů nového návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území (URÚ) - bude-li požadováno 
4F Součinnost při projednávání návrhu a Spolupráce na tvorbě OOP 

Podrobné vymezení části díla 4C, 4D, 4E, 4F je uvedeno v příloze tohoto dodatku, která je označena 
jako příloha č. 10 SOD. 

Ostatní beze změny 

Smlouva O dílo › dodatek č.4 Zpracování územního plánu Liberec
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III. DODACÍ LHŮTY 
A Zhotovitel se zavazuje práce uvedené V čl. II dodat Objednateli ve lhůtách (dodatkem č. 4 se 

doplňují části 4C, 4D, 4E, 4F): 
4C Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání - do 12 týdnů ode dne předání podkladů, 

uvedených V článku VII. této SOD zhotoviteli. 
4D Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání - do 12 týdnů ode dne předání schválených 

pokynů pro úpravu zhotoviteli. 
4E Vyhodnocení vlivů nového návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území - V souběhu S dodáním nového 

návrhu UP pro společné jednání. 
4F Součinnost při projednávání návrhu a spolupráce 'na tvorbě OOP - průběžně dle potřeb 

pořizovatele V procesu projednávání a schvalování UP. 
Ostatní beze změny 

Iv. CENA ZA DÍLoz 
A Cena je stanovena dohodou smluvních stran V Kč (dodatkem č. 4 se doplňují části 4C, 4D, 4E): 

Čásı áflfl cena bez DPH DPH 21% cena S DPH 
4C a) Zpracování nového návrhu ÚP pro SJ l.000.000,- 210.000,- 1.210.000,- 

b) Dopravní model pro potřeby ÚP 400.000,- 84.000,- 484.000,- 

c) Dopravní generel centra města 100.000,- 21.000,- 121.000,- 

d) Hluková studie na úrovni ÚP 50.000,- 10.500,- 60.500,- 

e) Aktualizace nelesní zeleně 50.000,- 10.500,- 60.500,- 

4D Úprava nøvćhø návxhn ÚP pxø VP 800.000,- 168.000,- 968.000,- 

4E vyhøánøøfl-ni vıivú nøvćhø návrhu ÚP na URÚ 50.000,- 10.500,- 60.500,- 

Celkem 2.450.000,- 514.500,- 2.964.500,- 

Cena díla dle původní SOD celkem 15.961 .000,- 

Cena díla dle dodatku č. 3 celkem 971.500,- 

Cena díla dle původní SOD + dod. č. 3 celkem 16.932.500,- 

Cena díla dle dodatku č. 4 celkem 2.450.000,- 

Cena díla celkem 19.382.500,- 

Ostatní beze změny 

V. PLATEBNÍ PoDMÍNKYz 
A Platby budou prováděny na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem dle následujícího platebního kalendáře. Platby za jednotlivé etapy i dílčí části budou 
prováděny následovně (uvedeno číslování dle přílohy č. 1 SOD) (dodatkem č. 4 se doplňují části 
4C, 4D, 4E, 4F): 

4C Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání - 
40% Z ceny návrhu ÚP pro společné jednání po pracovním projednání a odsouhlasení koncepce 
objednatelem ve fázi tužkopisu, 
60% Z ceny návrhu UP pro společné jednání- po odevzdání hotové části díla. 

4D Úprava nového návrhu ÚP pro Veřejné projednání- 
40% Z ceny upraveného návrhu ÚP pro veřejné projednání po pracovním projednání a odsouhlasení 
koncepce objednatelem ve fázi tužkopisu, 
60% Z ceny upraveného návrhu UP pro veřejné projednání - po odevzdání hotové části díla. 

Smlouva O dílo - dodatek č.4 Zpracování územního plánu Liberec
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4E 

4F 

Vyhodnocení vlivů nového návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území - 100% ceny po odevzdání 
hotové části díla. 
Součinnost při projednávání návrhu a Spolupráce na tvorbě OOP - cena je obsažena v částech 4C a 
4D a bude hrazena V souladu S podmínkami stanovenými pro tyto části. 

Ostatní beze změny

A 
VI. OBSAH A ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení Územního plánu Liberec v rozsahu a členění dle 
SOD a schválených dodatků vč. příloh, které jsou nedílnou Součástí SOD. 
Předmětem plnění veřejné zakázky dodatku č. 4 jsou části díla 4C, 4D, 4E, 4F, předmět je 
Specifikován v příloze tohoto dodatku, která je označena jako příloha č. 10 SOD. 

Ostatní beze změny

A 

3.9. 

3.10. 

3.11 

3.12. 

3.13 

3.14. 

3.15 

3.16. 

3.17 

VII. PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM: 
Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli (dodatkem č. 4 se doplňují podklady pro části 
4C, 4D, 4E, 4F): 

Schválené pokyny pro zpracování nového návrhu - Postupně upřesňované a konkretizované pokyny 
na základě realizovaných workshopů a jednání S pořizovatelem a určeným zastupitelem. 
Dále budou projektantem průběžně řešeny požadavky, které vyplynou ze stanovisek uplatněných 
dotčenými orgány a Krajským úřadem Libereckého kraje. 
Aktuální digitální vektorová katastrální mapa ve formátu .dgn V rozsahu celého řešeného území 
Aktualizace Strategie rozvoje statutámího města Liberec 2014 - 2020, 
Aktualizované podklady zajištěné pořizovatelem v rámci prací na ÚAP V rozsahu vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. ajejí přílohy č. 1, 

Seznam vydaných změn územního plánu vč. jejich vektorového zákresu v katastrální mapě, 
Seznam schválených a vložených územních studií do evidence územně plánovací činnosti, vč. jejich 
vektorového zákresu v katastrální mapě 
Seznam územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí vydaných v řešeném 
území od roku 2013 vč. jejich vektorového zákresu v katastrální mapě, 
Aktuální údaje o obyvatelstvu, domovním a bytovém fondu 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN: 
Beze změny 

IX. ZÁVÉREČNÁ UJEDNÁNÍ 
A - O Beze změny

P 
Přílohy SOD 

Povinnou přílohou SOD jsou: 
1 - 9 Beze změny 
10. Vymezení předmětu plnění dodatku č.4 SOD 
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T 

Q Beze změny 
R Dodatek č. 4 SOD Se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopisech, po dvou pro každou Ze smluvních stran. 

Dodatek č. 4 SOD nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými Zástupci smluvních stran dle 
čl.I. této SOD. 

S Beze změny 
T Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec č. Ze dne 

Tibor Batthyány Ing. arch. Jiří Plašil 
primátor Statutárního města Liberec jednatel společnosti 

V Liberci dne ..................... .. V Liberci dne 5 

Razítko Razítko 
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vr PRILOHA Č. 10 SMLOUVY O DÍLO - DODATKU Č. 4 

SPECIFIKACE ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU ÚP LIBEREC 
4C Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání 
Předmětem plnění je zpracování nově upraveného návrhu ÚP Liberec pro Společné jednání. 
Nový návrh ÚP pro Společné jednání bude Z hlediska obsahu a členění zpracován V souladu S přílohou č. 7 k vyhlášce 
č.500/2006 Sb. 
Nový návrh ÚP pro společne' jednání bude Z hlediska obsahu zpracován na základě pokynů pro Zpracování nového 
návrhu ÚP schválených V červnu 2015 Zohledňujících požadavky nového vedení města Liberce na pojetí koncepce ÚP a 
postupně upřesňovaných a konkretizovaných na základě realizovaných workshopů a jednání S pořizovatelem a určeným 
zastupitelem. 
Nový návrh ÚP pro Společné jednání bude z hlediska formáhiího zpracován shodně S dosavadními fázemi zpracování 
ÚP Liberec a odevzdán ve 3 kompletních papírových vyhotoveních a 1x digitálně na DVD. 
Součástí Zpracovárıí nového návrhu ÚP pro Společné jednání je i spolupráce zpracovatele na tvorbě opatření obecné 
povahy a účast na příslušných projednáních. 
Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání zahrnuje V ceně kromě standardních Součástí ÚP následující práce: 
Dopravní model pro potřeby ÚP vč. zpřesnění pro dopravní studii centra města 
Dopravní generel centra města 
Hluková studie na úrovni ÚP vč. detailního prověření prostoru MÚK Doubí 
Aktualizace nelesní zeleně (IP) pro upřesnění koncepce příměstské krajiny 
4D Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání 
Předmětem plnění úprava nového návrhu ÚP pro veřejné proj ednání. 
Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání bude Z hlediska obsahu a členění zpracována V souladu S přílohou 
č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. 
Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání bude z hlediska obsahu zpracována na základě pokynů pro úpravu 
Zohledňujících stanoviska DO ze společného jednání a připomínky subjektů podané na základě seznámení se se 
zveřejněným návrhem ÚP pro Společné jednání. 
Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání bude Z hlediska formálního zpracován shodně S dosavadními fázemi 
zpracování ÚP Liberec a odevzdána ve 3 kompletních papírových vyhotoveních a lx digitálně na DVD. 
Součástí úpravy nového návrhu ÚP pro veřejné projednání je i spolupráce zpracovatele na tvorbě opatření obecné 
povahy a účast na příslušných projednáních. 
4E Vvhodnocení vlivů nového návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území 
Předınětem plnění je úprava nebo doplnění vyhodnocení vlivů na udržitehıý rozvoj území vrozsahu úprav nového 
návrhu UP Liberec pro veřejné projednání, který vyplyne ze stanoviska KULK. 
4F Součinnost na projednání a Spolupráce na tvorbě OOP pro fázi Zpracování nového návrhu ÚP 
Předmětem plnění je účast zpracovatele při společném jednání a veřejném projednání. Součinnost při vyhodnocování 
stanovisek, námitek a připomínek dotčených subjektů k těmto fázím zpracování ÚP. Jedná se především o: 
- účast vybraných členů týmu zpracovatele při projednávání nového návrhu ÚP (Společné jednání, veřejné 

projednání) 
- nad rámec Stavebního zákona např. účast na výboru pro ÚP, ZML a MO Vratislavice, příprava prezentací, 
- spolupráce s pořizovatelem při vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek a námitek, při 

dohodovacích řízeních o úpravách návrhu územního plánu. 

g. arch. Jiří Plašil 

V Liberci dne jednatel Společnosti




