
CAMEA, spol. s r.o.

se sídlem: Kořenského 25, 621 00 Brno

učo: 50745220, mč: CZ60746220

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 18823

zastoupená lng. Peterem Honcem, Ph.D., jednatelem společností

(dále jen „Poskytovatel")

čís/o smlouvy Objednatele: 102/2018—OlCT

čís/o smlouvy Poskytovatele: SoD1812

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením š 1746 odst. 2 a nás|. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ")

(dále jen „SmIouva")

Smluvní strany:

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 19676

zastoupená Michalem Fíšerem, MBA, předsedou představenstva a

lng. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

(dále jen „0bjednatel")

SMLOUVA o POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SLEDOVÁNÍ INTENZITY

CYKLlSTICKE DOPRAVY NA UZEMI HL. M. PRAHY
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍA PROHLÁŠENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že:

a) je právnickou osobou řádně založenou a existujici podle právního řádu České

republiky, a

b) splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ni obsažené.

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že:

a) je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České

republiky,

b) splňuje veškeré ostatní podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

c) ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje objednatele o všech

skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

z. úča A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Účelem této Smlouvy je zajištění služby sledování intenzity cyklistické dopravy
způsobem dále stanoveným a za podminek dále popsaných. Tato Smlouva navazuje
na Objednávku vystavenou dne 20.06.2018 Odborem rozvoje a financování dopravy
Magistrátu hl. m. Prahy, zjejihož titulu je Objednatel povinen zajistit realizaci těchto
služeb.

2.2 Předmětem Smlouvy je úplatné poskytování komplexních služeb získávání a předávání
údajů (dat) o intenzitě cyklistické dopravy (počtech jízdních kol) na 26 lokalitách

na územi hl. m. Prahy, prostřednictvím vlastnl technologie (tzv. cyklosčítače)
Poskytovatele (dále jen „služby") objednateli Poskytovatelem tak, aby byly zajištěny
potřeby Objednatele spočívající v naplňování účelu této Smlouvy.

2.3 Objednatel je za poskytnuté Služby povinen Poskytovateli hradit odměnu stanovenou
v čl. 4 této Smlouvy.

3. DOBA, MÍSTO A ROZSAH PLNĚNÍ

3.1 Místem poskytování Služeb je celé území hl. m. Prahy, kdy umístění technologie,
tj. cyklosčítačů, je uvedeno vpříloze č. 1 této Smlouvy. Generovaná data budou

předávána on-line ve formátu XML prostřednictvím serveru společnosti Technická

správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

3.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby kontinuálně po celou dobu účinnosti této

Smlouvy za podmínek v ní stanovených, a to počínaje 01.07.2018 do 30.11.2018.

3.3 Popis technologie, předávaných dat a rozsah Služeb je podrobně stanoven v příloze
č. 1 této Smlouvy.



3.4 Vlastníkem generovaných a předávaných dat je Poskytovatel. Tento však uděluje

objednateli časově, věcně a místně neomezenou nevýhradní licenci kjejich užívání.

Cena licence je již započtena v odměně za Službu.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 objednatel se zavazuje platit Poskytovateli odměnu za poskytování Služeb dle této

Smlouvy za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy.

4.2 Výše odměny za poskytování Služeb Poskytovatele dle Smlouvy je stanovena ňxní

částkou za jeden měsíc výkonu činnosti Poskytovatele v celkové výší 56.090; Kč bez

DPH.

4.3 odměna podle odst. 4.2 této Smlouvy představuje úplnou a nepřekročitelnou odměnu

za činnosti Poskytovatele vykonávané na základě Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně

uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a jsou v ní zahrnuty rovněž

veškeré náklady Poskytovatele spojené s těmito činnostmi. Pokud byly Služby dle

Smlouvy poskytovány pouze po část daného kalendářního měsíce, výše fixní odměny

se alikvotně sníží.

4.4 K odměně dle odst. 4.2 této Smlouvy bude připočtena DPH.

4.5 Faktura bude vystavena a doručena do 15. dne kalendářního měsíce následujícího

po obdobi, v němž byly poskytovány Služby, a to ve dvou vyhotoveních na adresu sídla

objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktura musi mít veškeré náležitosti

daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění anebo právního předpisu, který uvedený zákon v budoucnu nahradí,

a dále musi obsahovat tyto údaje:

4.5.1 číslo Smlouvy, popřípadě číslo jejího dodatku;

4.5.2 identifikace Smlouvy a jejího případného dodatku; a

4.5.3 popis plnění realizovaného Poskytovatelem.

4.6 Lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů od jejího doručení objednateli.

4.7 Objednatel je (a to i opakovaně) oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit

bez zaplacení fakturu, která neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo náležitosti

požadované podle obecně závazných právních předpisů, nebo budou-li takové

náležitosti v dané faktuře uvedeny nesprávně. Poskytovatel je povinen podle povahy
nesprávností fakturu opravit nebo nově vyhotovit, a to vždy s novou lhůtou splatnosti,

přičemž objednatel není po tuto dobu vprodlení súhradou faktury. Nová lhůta

splatnosti začne běžet zcela od počátku ode dne doručení řádně opravené nebo nově

vyhotovené faktury objednateli.

NÁHRADA únviv A SANKCE

5.1 V případě porušení smluvní povinnosti smluvní stranou je tato smluvní strana povinna
nahradit druhé smluvní straně jakoukoli újmu vzniklou v důsledku takového porušení

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to včetně újmy nemajetkové.

5 2 Smluvní strana neodpovídá za škodu vzniklou v okolností vylučujících odpovědnost

za škodu podle š 2913 odst. 2 OZ.

5.3 objednateli vzniká právo na zaplacení smluvní pokuty:



Jméno a příjmení lng. Miroslav Svoboda

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Telefon

Jméno a přijmení Dušan Horniak

Adresa U Továren 256/14, 100 00 Praha 15

5.3.1 v případě nedodržení garantovaného procenta časového pokrytí sčítání

měsíčně (nedosažení garantovaného mi. 90 % pokrytí času sledování -

vpřípadě výpadku je jednotkou času minimálně celá hodina, v níž došlo

kvýpadku). Poskytovateli bude účtována smluvní pokuta ve výší 100 Kč

za každou celou hodinu výpadku;

5.3.2 v případě nedodržení garantované přesnosti sčítání (překročení maximální

odchylky o více než 10 % počtu cyklistů za hodinu sledování od skutečného

stavu - ověřováno kontrolním sčítáním). Poskytovateli bude účtována pokuta
ve výši S00 Kč za Každý i započatý den, vněmž byla uvedená nepřesnost

zjištěna;

5.3.3 v případě nedodržení jakékoliv další podmínky a specifikace dle přílohy
č. 2 této Smlouvy, a to ve výši 1.000; Kč za každý jednotlivý případ porušení.

5.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je Poskytovatel oprávněn účtovat

zákonné úroky z prodlení dle zvláštního právního předpisu.

5.5 Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo objednatele
na náhradu újmy v částí převyšující již uhrazenou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je
splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení.

5.6 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty
nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit závazek, s nímž vznikla povinnost
zaplatit smluvní pokutu.

PRAVIDLA KOMUNIKACE

6.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné

osoby. oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech

souvisejících s plněním této Smlouvy. osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních

a obchodních jsou uvedeny v rámci identifikace smluvních stran.

6.2 oprávněné osoby nejsou zmocněny kjednání, jež by mělo za přímý následek změnu

této Smlouvy nebo jejího předmětu.

6.3 oprávněnými osobami jsou:

6.3.1 Za objednatele

Adresa

6.3.2 Za Poskytovatele:

Telefon



l/
6.4

6.5

Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou
změnu druhé smluvní straně písemně oznámit ve lhůtě 3 dnů. Zmocnění zástupce
oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. Změna kontaktních
osob nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě.

Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná komunikace podle této Smlouvy bude realizována
písemnou formou, pokud tato Smlouva výslovně nepovoluje formu jinou. oznámení,
žádostí nebo jiná sdělení budou považována za řádně učiněná, pokud budou doručena

elektronicky prostřednictvím datové schránky smluvní straně, vůči níž mají nebo
mohou být učiněna, a to k rukám oprávněné osoby ve smyslu tohoto článku Smlouvy
nebo na jiné kontakty, které příslušná smluvní strana písemným oznámením sdělí

smluvní straně zasílajíci příslušné oznámení, žádost nebo jiné sdělení.

OCHRANA INFORMACÍ

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:

7.1.1

7.1.2

si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které
budou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné ínformace"),

mohou jejich zaměstnanci a osoby vobdobném postavení získat vědomou
činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným
informacím druhé strany.

Důvěrné informace mohou být předány pouze pověřené osobě druhé Smluvní strany.
Pověřenou osobou je oprávněná osoba ve smyslu čl. 6 Smlouvy a vždy rovněž

statutární orgán nebo člen statutárního orgánu Poskytovatele.

Smluvní strany se zavazují, že žádná znich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné

informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.

Za třetí osoby podle čl. 7 této Smlouvy se nepovažují:

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

orgány smluvních stran a jejich členové,

ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,

zaměstnanci a orgány společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s.,

ve vztahu k Důvěrným informacím objednatele poddodavatelé Poskytovatele
v rámci poskytování konkrétních Služeb,

ve vztahu k Důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé

objednatele, a to i potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plněnítéto Smlouvy nebo jsoujinak spojeni s plněním
dle této Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem
a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplněníjeho
účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemně jinak, považují se za Důvěrné
informace implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí
obchodního tajemství, tj. zejména, nikoli však výlučně popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní



7.6

7.7

nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty,
smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích
hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách

a o činnosti smluvních stran a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. Poskytovatel může za Důvěrné

informace označit i další dokumenty, informace nebo data, které nejsou výslovně výše
uvedeny.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné informace nepovažují
informace, které:

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5

se staly veřejně dostupnými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení
závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,

měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této

Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi

smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle

a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí

strany,

po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není

omezena v takovém nakládání s informacemi,

pokud je jejich zpřístupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo

pravomo

Smluvní strany

a povinnost chrá

právních předpis

k ochraně osobni

osoby, které se

uvedených povin

zavazují vhodný

podílejícími se na

Poskytovatel je

podmínky dle akt

ZMĚNA A UKONČENÍ SM

8.1

8.2

Tuto Smlouvu je

číslovaných doda

nebo osobami o

výslovně jinak.

Objednatel je

8.2.1

8.2.2

cným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu.

se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti

nit Důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných
ů, zejména povinnosti vyplývající zprávních předpisů ve vztahu

ch údajů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazuji poučit veškeré
na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše
nostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací a dále se

m způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami

plnění této Smlouvy.

povinen po celou dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré

uální právní úpravy na ochranu osobních údajů.

LOUVY

možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě

tků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou

právněnými zastupovat smluvní strany, nestanoví-li tato Smlouva

oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

ane-li se Poskytovatel do úpadku, dojde k zahájení likvidace smluvní

ny, uvalení nucené správy, nebo uplatnění zajišťovacího prostředku

ihujícího podstatnou část majetku Poskytovatele;

ípadě podstatného porušení této Smlouvy ze strany Poskytovatele,
emž podstatným porušením smlouvy se rozumi zejména porušení



10.

8.3

8.4

povinností souvisejících se zachováním mlčenlivosti a ochranou osobních

údajů.

Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě, nedojde-
li ke zjednání nápravy nebo odstranění závadného stavu vyvolaného porušením

povinnosti druhé smluvní strany, a to ani po uplynutí 10 dnů od doručení písemné

výzvy k nápravě od druhé smluvní strany, neurčí-lí vyzývající strana lhůtu delší.

odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení

o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo

na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku či jiném veřejně přístupném zdroji,
případně na poslední prokazatelně oznámenou korespondenční adresu.

ňešmí SPORÚ

9.1

9.2

9.3

Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí oz

a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů
o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím

jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

Nebude-li sporná záležitost vyřešena do 30 dnů od započetí řešení, smluvní strany mají

možnost obrátit se se svými nároky na příslušný obecný soud České republiky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami

a účinností dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči objednateli na třetí osobu

bez předchozího písemného souhlasu objednatele ani bez takového souhlasu

jednostranně započíst své pohledávky za objednatelem vzniklé v souvislosti s touto

Smlouvou.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuj

za obchodní tajemství ve smyslu š 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejněn

bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí

Objednatel.

Ukáže-Ii se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, pak
se to nedotýká ostatních částí Smlouvy, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů
stanoví jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení

platným a vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu

neplatnému nebo nevymahatelnému, ato do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jedna
strana předloží druhé straně návrh takového ustanovení.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Popis technologie, předávaných dat a rozsah Služeb



10.7 Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve 4 stejnopisech,
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují svoje podpisy.

Poskytovatel objednatel
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1.2. Doba plnění díla

Tennln zahájení: 1.7.2018

Termin ukončení: 30.11.2018

2. Specifikace předmětu plnění
Předmětem plnění je zajištění služby dlouhodobého získávání a předávání údajů (dat) o

intenzitě cyklistické dopravy (počtech jízdních kol) na 26 lokalitách na územi hl. m. Prahy,
prostřednictvím technologie dodavatele.

Sledování int

pe v n a

1. Úvod

1.1. Předmět díla

Sledování intenzit cyklistické dopravy — zajištění dlouhodobé služby - průběžné získávání a

předávání dat o počtu cyklistů projíždějících sledovanými profily na území hlavniho města

Prahy.

enzit cyklistické dopravy - zajištění dlouhodobé služby - průběžné získávání a

opo ucy ísuproj jcc se ovanymíproiyna uzém avn om s ra y
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2 1. Lokality
Tabulka lokalit:

Číslo Název lokality

1 1
Rohanské nábřeží,

Těšnov

1 2
Lahovičky

(Strakonická)

1 3 NábřežíKptl

1 4 Vršovická

5 Podolské

1.7 Krč (Sulická)

1.8 Povitavská

1.9 Hlubočepská

1.10 Dukelských hrdinů

1.11 Vítkov

1.12 Vysočany

1.13 Modřany

1.14 Chodov

1.15 Střešovice

1.16 Podbabská

1.17 Letňany

1.18 Podolí

1.19 Košíře

1.20 Šeberov

1.21 Barrandovskýmost

1.22 Nuselský most

1.23 Radotín

1.24 Celetná

1.25 Špejchar

1.26 Podolské nábřeží

1.27 Elsnicovo náměstí

Popis lokality

lsti k stezce v míst h křižovatky Rohanskě nábřežíx Ke Štvanici (trasa A 2)

cká stezka m z Strakoni kou ulic a rekou Vltavou na cyklostezce v úseku mezi
ckým mostem a Malou Chuchlí (trasa A 1)

ečné stezce pro chodce a cyklisty (jižnichodník) v úseku Dukelských hrdinů - Hlávkův

opruzích v useku U vršovického nádraží Ukrajinská, západně od tramvajových
k '

Nádraží Vršovice

stlcké stezce v blízkosti vyšehradského tunelu (trasa A 2)

na cyklostezce u SSZ pro cyklisty, u západního předpolí signalizovaného přejezdu pro
cyklisty

v úseku mezi ulicemi Vodácká a U trojského zámku, trasa A2

v úseku mezi ulicemi Zbraslavská a Na srpečku, trasa A12

v úseku mezi ulicemi Kpt Jaroše a Kostelní, trasa A 310

stezka paralelně s ulicí Koněvova, v useku mezi ulicemi Chlumova a Lukášova, trasa A 25

stezka paralelně s ulicí Poděbradská, v úseku křížení stezky a ulice Freyova v okolí mostu,
trasa A 26

v úseku křížení ulic Vltavanů a U Kina, trasa A 2

stezka přes Brněnskou na levém předmostí, v úseku mezi ulicemi Brněnská a Roztylská,
trasa A 22

cyklopruhy v ulici Na Petřinách, v úseku mezi ulicemi V průhledu a Nový lesík

ulice Podbabská, v úseku mezi ulicemi V Podbabě a Pod Paťankou, trasa A1

stezka přes komunikaci Kbelská, v úseku mezi lávkou a křížením ulic Broumovská a

opočenská, trasa A 27

ulice Jeremenkova, v úseku mezi ulicemi Ke Klínku a Podolské nábřeží, trasa A 221

ulice Vrchlického, v úseku mezi ulicemi Erbenova a Na Popelce, trasa A14

ulice Nad Šeberákem, v úseku mezi ulicemi K jelenám a V honu, trasa A 21

stezka na levém předmostí, v úseku mezi ulicí Strakonická a Barrandovským mostem, trasa
A 12

na straně Karlova, v úseku nájezdu na most, trasa A 41

ulice K Radotínu, v úseku od mostu přes Berounku po křížení ulice K Radotínu a ulice Josefa
Houdka, trasa A 11

ve vozovce, mezi Kráiodvorskou a vyústěním ovocného trhu

vozovka / cyklopruh, ul Pelléova, mezi přejezdem ŽT 120 a Muchovou ulicí, trasa A160

na vozovce - trasa A 2

Elsnicovo náměstíx U Českých loděnic —trasa A 2

U všech lokalit s výjimkou lokality Košíře (Vrchlického je jednosměrná komunikace ve směru
do centra) se jedná o sčítání v obou směrech.

na cykl c é EC

cykllsti
Lahovi

e i

aroše
na spol

most

na cykl
zastáve

nábřeží na cykli

'ntenzit cyklistické dopravy - zajištění dlouhodobé služby průběžně získávání a
opo ucy isuproj jcc se ovanymíproiynauzem avn om sa ra y

nefunkční (spadlá trojská lávka)

(„Totem" — jiný majitel)



raaříusi ci 'kI*l "ižděiřh iu n íhl —|n et F n

sla

Sledování intenzit cyklistické dopravy — zajištění dlouhodobé služby - průběžné získávání a

pe v n a opo ucy isuproj jcc se ovanymiproíynauzem avn om sa ra y

2.2. Specifikace zařízení

Zařízení využívá spolehlivou technologii nepřetržitého sledování počtu projíždějících jízdních
kol stanoveným řezem komunikace pomocí indukčních smyček, které jsou uloženy ve

vozovce v místě sledování.

Jedná se o zařízení pro automatické sčítání cyklistů sloužící pro dlouhodobé bezobsiuhové

sčítání počtů projíždějících cyklistů na zadaných místech.

Zařízení zachytí vždy všechny projíždějící cyklisty (jízdní kola) jedoucí mistem měření, a to s

rozlišením směru jízdy, minimálně s 90 % spolehlivosti. Zařízení zapisuje počty cyklistů do

registru sčítání. Zařízení je schopno správně zachytit směrjízdy, i pokud cyklista pojede na

nesprávné straně, týká se zejména proňiů na stanovištích bez automobilové dopravy. V

případě společného provozu jízdních kol a vozidel ve sledovaném řezu komunikace, zařizení
umožňuje spolehlivě zaznamenávat pouze jízdní kola (jiná vozidla ani dětské kočárky apod.
nesčítá).

Zařízení bude umožňovat on-line přenos datových souborů z jednotlivých sčítacích mist na

server TSK. Proto zahrnuje i přenosové zařízení z jednotlivých sčítacích mist.

V rámci služby bude dále pro všechny předmětné lokality zajištěno měření a zaznamenávání

teploty vzduchu v okolí lokality. Teplota bude měřena s přesností na jeden stupeň a nebude

ovlivněna sluncem či sálajícím povrchem komunikace či vlastního zařízení.

2.3. Výstupy ze zařízení:

Data budou zároveň předávána on-line a ukládána na serveru TSK ve formátu XML a dále

importovateiná v rámci TSK vč. výstupu pro webové aplikace s krokem obnovování každých
minimálně 5 min. s následujícími údaji:

u aktuálni počet cyklistů v každém směru,

o aktuální teplota.

V rámci dodávky poskytneme on-line webovou aplikaci běžně dostupnou na internetu, jejímž
prostřednictvím budou k dispozici aktuální i historicky naměřená data v rozlišení po
hodinách, minimální po dobu 5 let.

Jedná se o následující údaje:

Aktuální denni statistická data jednotlivých cyklosčitačů:

o počet zaznamenaných cyklistů pro jednotlivé směry a jejich směrová nerovnoměrnost

v aktuálni den,

o okamžitá teplota,

o sumární informace o počtech zaznamenaných cyklistů na všech cykiosčítačích.

Doprovodné on-line zobrazované informace:

o okamžitá teplota v místě měření a počasí v daném regiónu.

Historická statistická data pro vybraný cykiosčítač a časové období:

o celkový počet zaznamenaných cyklistů pro jednotlivé směry v dané hodině,

— zobrazení času průjezdu jednotlivých cyklistů,

o průměrná teplota v dané hodině.
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Zobrazení historických statistických dat:

o přehledné sioupcové grafy,
- tabulka s možnosti řazení hodnot vjednotiivých sloupcích,

o export hodnot do stažiteiného souboru ve standardnim formátu zpracovatelněho v

aplikaci MS Excel,

o naměřená data budou zálohována a budou k dispozici po dobu 5 let od času měření.

Zobrazeni obrazových dat:

- Pro lokality 1.1, 1.5, 1.8, 1.10 a 1.15 podle výše uvedeného seznamu lokalit budou ve
webovské aplikací k dispozici obrazová data pro kontrolu všech detekcí zachycených
systémem. Data budou k dispozici po dobu 48 hodin od času detekce. To znamená,
že ke každé detekci bude ve webovské aplikaci uživatelsky pohodlnou formou
zobrazen snimek detekčního místa v kvalitě min 300 x 200 obrazových bodů. Dále

pro tyto lokality zajistíme online zobrazování aktuálních snímků detekčního místa v

kvalitě min 300 x 200 obrazových bodů, s obnovením snímku alespoň jednou za 20s.

Zobrazení dalších údajů ve webové aplikaci:
o umístění jednotlivých cykiosčitačů, informace o související cyklotrase, umístění

kamery ve sledované lokalitě, mapa detektorů cyklistů, přip. průměrná teplota dne,
- prostřednictvím webové aplikace bude k dispozici historie naměřených dat v rozlišení

po hodinách po minimální dobu 1 roku.

Technická specifikace webovské aplikace:
o webovská aplikace bude dostupná na veřejné IP adrese s přiřazeným doménovým

jménem,

o webovská aplikace bude dostupná ve všech běžných používaných internetových
prohlížečích (IE, Firefox, Chrome, Safari),

o webovská aplikace bude dostupná a funkční z mobilních zařizení,

o vybrané části webovské aplikace budou dostupné až po zadání jména a hesla,
chráněné části webové aplikace specifikuje zadavatel,

o systém bude jednoduše dopiniteiný o další lokality s cyklosčítači,

o pozice cykiosčítačú bude zobrazena v přehledných elektronických mapových
podkladech.

Dále budou data jednou týdně zasílána ve formě statistického reportu. Formát statistického
reportu je MS Excel. Report umožní časovou nitrací. Každý report kumuiativně načítá
aktuálni data. Počátek kumulace je začátek kalendářního roku. Soubory budou po
vygenerování automaticky zaslányjako příloha na investorem definované emailové adresy.

Ve statistickém reportu budou uvedena a zobrazitelná tato historická a statistická data:

o počet zaznamenaných cyklistů pro jednotlivé směry,

o průměrná teplota,

- výskyt státních svátků.
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Statistický report bude umožňovat výběr časového rastru v rámci časového filtru:

— po hodinách,

o po dnech,

o po týdnech,

u po měsících.

Statistický report bude umožňovat vizualizovat data v následujících režimech:

o přehledné sioupcové / čárové / koláčové grafy.

Statistický report bude mit možnost vidět závislosti počtu zaznamenaných cyklistů od ročního
období / svátků /denní teploty.

o výpis bude obsahovat data s popisem dnů v týdnu a zvýraznění so, ne a svátků +

možnosti výběru maxim, minim a průměrů pro definované období.

Technologie pro sběr a přenos dat je v majetku dodavatele, který bude zajišťovat její údržbu
a nepřetržitou provozuschopnost.

V rámci dodávky provedeme nainstalování zařízení na každé z lokalit, provedeme odladění
pro všechny směry jízdy na každém místě a doložime kontrolní sčítání k ověření správného
nastavení podle místních specifik a k ověření, že zařízení poskytuje spolehlivé a správné
ůdaje. Kontrolní měření k zajištění relevantních výstupů budeme průběžně opakovat a
dokládat podle potřeb užité technologie, minimálně 1x za tři měsíce.

Bude zajištěna kompatibilita s již fungující službou.
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