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Objednávka 
č. OBj!OCP/54/05/00251/2018 

Pohzení Ietecké fotodokumentace vybraných lokalit k návrhu 

pněny hranic přírodních parků Botič-Milíčov a Hostivař

Záběhlice 

.\lari.-lnské nóm. :2, 110 Ol Praha 1 

_lungm,mnovw 35/29, 110 llO Praha 1 

RNDr. Stěpánem Kyjovsk)m1, ředitelem odboru ochrany 

prostl-edí tvlagistrátu hlavního města Prahy 

()()06451-11 

C/Jllllli1..t5S1 

lng. arch. Jaroslav C. Novák, CSc. -odborné z6Ježitosti 

Vlgr. Fr.:1ntíšek Pa páček- právní záležitosti 

EKOLA. group, spol. s r.o. 

se sídlem· 

JéU 

jednZJjÍC1: 

l\1ístrm·sk,í -.J., 108 00 Praha 10 

6]981378 

Ing. Libor Líciyš, jednatel 

Ve sm\·'-'lu S 27 c1 § 31 ;,,ll--ona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejn)'ch zakázek, ve znění 

ppzděj::.1ch pf·L'dpisu, u \"ils ubjt'dnci.v,1me pořízení letecké fotodokumentace vybraných 

]oblil k n,ínhu Ymčny hranic přírodních parkú Botič-Milíčov a Hostivař-Záběhlice. 
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V souladu s občansk}'m ;-:ákoníkern Sl' akct'ptaCI teto •Jl~jvdncl\-ky /:1kLídcl dvomtrann~· 

smluvní \·ztah mezi objednatelem <l dodCI\'éltelcJn [)~Jd~l\',1lt'i~ :c1k \'/.11lká po\'innost 

realizovat předmět plnění v požadov<Jnem ro;;_sahu ,, jt.'lW \·y.-..ll'dky )-'!\'dat níl:t' uvedenému 

;.-:ástupci objednatele a objednateli vzniká p(lYJnnost /,lpbtit dud,w<lteli dohodnutou 

sntluvní odměnu. 

1. Předmět plnění: 

.l.Předmětem plnění je pořízení letecké fotol1ukumcnLld_' \\ bc,1n;,Th I(Jka\it k n/1\'rhu 

změny hranic přírodních parkú Botič<'vl!líl·m· a lluqiv,H-/"ih(,hllcc. Budnu pořízeny 

minimálně 4 šikmé snímky plus videosckwncc /. be7pilotníh<l let,1dla, a to každé 

z lokalit specifikovan:··ch \" mapovt' pfílP::.c tt.'to ubit'Lln,n·k\ j<1kL1 luKé1hty Al až A6 v 

přírodním parku Botič-Milíčov a A-1 ,1 A2 \' )-li'II'Odln!ll )-'Mku H<J-,tivař-Zábl,hlicc. 

Tyto lokality jsou d,ílc rovně~ spt.'Citik<J\'CÍI1!' \' r·t·rl,l/{' hitu objednávky 

obsahující jejich slm·ní pupi<:-. Sním k~· buduu puh;-cn~ pw u(cl zdokumentování 

krajinného ro;-:hraní me/.Í pře\·<Ífn;' /,l~Ll\C:'t<ymJ ,1 rw/:J-,(,1\-l'll\ lllt plochami Ú7emí 

v)'še uveden}·ch příwdních parku pro nw/xwst n<Í . ..,[l'dnt_,h\1 /1lí·e;-;nt'nÍ a specifikace 

jejich nov)'ch hranic 

1.2.Dodavatel bude pořízenou fntodokumt:nt<Jci pntb(>:/n(' dodcÍ\',\t objednateli bez 

zbytečneho odkladu po pořízení b.7deho -.:nim ku pťn úl't'!\· it'jíhu d<llšíhn využití 

objednaklem. Po pnwt:dcm \'Št'ch f~ť<1CÍ dk tl'tll cl:'!L'~irJ,l\'k:, pl"t'd:Í dodavatel 

objednateli komplt:tn.:; puřízenou fotodokumetetci \' t'i . ..,topí:-:tt 

2. Cena za předmět plnění: 

Cena veřejné zakázky čim 99.400,- Kč be::-> Q[lt-L tj. cclkt·tTl 120.27-l.- Kč \'Četně 2l'X, DPH. 

Tato cena je cenou m<:l:<.Imillní a nepřt·kročitclnuu. V tt:'to l:d."tu· j-;uu /ahrnuty veškeré 

náklady dodavatele \'ynaložené v souvislosti" reéllÍ/.<.lCJ }li·t·dmdtr pln0nJ. C:na je určena 

na základě tohoto rozpisu prací a dalších činnost!, ktt.•r<.::' se dudd\·atel zcwa:;-uje provést: 

a) setavení letového plánu na 7.ákladě podklad ll /hutm·iklt• l(llwdin á G50,- Kč/hod. 

- 1 o X 650 = 6.500,- Kč, 

b) předlctová příprava dvojict' pracovníku /é1hri1UJIL'I intq~r,KÍ ldového plánu a 

postupú, in sítu prúz:kllm, stanm-em bt:?.pl'čnu.stních /(,ltl pt-,J dcml' luktlity é'l zad,í.ní 

- 4.000,- Kč, 

c) provádění Jeteck}rch prací certifikovan)''m be7pilutnlln Jdmrnem v ruzsahu 10 hodin 

é 3.900,- Kč/hod. -10 x 3.900 = 39.000,- Kč, 

cl) zajištění bezpečnosti přistávacího a \'7\ctov~·ho pro . ..; toru h?pilutního prostředku a 

pilotú v rozsahu Hl osobohodin cl.f5U,- K~/hud.- 10 x --l5U = --LSOO,- Kč, 

e) pořízení foto a videodokumentclCe pro /ad.:m}· rn7;,;ah 6.000,- Kč, 
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f) Lpracm·ánJ e1 d.Jgitciln1 postprucesing pořízeného materiálu -16.300,- Kč, 

g) v~l~rélC\l\'án! dokumentace- 24 hodin á 650,-Kč/hod.- 24 x 650 = 15.600,- Kč, 

h) \·yn·ur-L'IlÍ kumpldnt., pui·1.~:cné fotodokumentace v Cistopisu + tisk celkem 3 jejích 

\'\"lic,Lll \- o.:.·né 2.5UU,- Kč- 3 x 2.500 = 7.500,- Kč. 

3. Platební podmínky: 

3.1. Cen,1 /,l pl't;dmt't plnění bude účto\'ána objednateli na základě vystaveného 

da1lrn'éh\) dl.1kladu (faktury) jednorázově po řádnérn předání předmětu plnění dle 

bndu -Li. 

3.2. Faktur,, muc;Í b:-·,l vy:stavena nejpozději do JO dnů ode dne splnění předmětu 

nbit'dn;:H ky 

3 .. \ 1-,.,ktur,l bude' \'vc,t,ln'na ml <.ldresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví 

ubied n <1 \'1.,_: · 

3.-t. FoLtur,l bude doručena na adresu pracoviště objednatele uvedenou v záhlaví 

rlbil'dn,lvk\·. 

3.6. \\·st,wcno r akturJ mus1 mít veškeré náležitosti daňového dokladu w smyslu zákona 

č. 2:\.'1/20(1--t Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisú, a musí 

ubs,lhlw,lt minim.ílně t\·to údaje: 

cl) \l/.llclél'l1Í obiL'dnil.tl'le i1 dodoYatele, jejich sídla, jejich IČO <l DlČ, bankovní 

c;~'UJL'Ill a L1d.1j u /.iÍpic;u \.obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 

'Ú'tnt> spic:ové ;:naéky, 

c) éí;-;lo 1-,,ktury, den \·yston:ní faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění 

J iCJkturov<!nou bstku, 

d) /.,íkbd d,tnl' (DPH), sazbu daně a její v~'ŠÍ, razítko a podpis oprávněné osoby 

dl'~Ll\'Jtl'k, c,t\-'17Uiící uprávněnost Zl formální a věcnou správnost faktury. 

J.7. \. pl-lp.ldl•. /.e f.:1ktLn,o bude obsahovat nesprávné údJje nebo nebude obsahovat 

pl·,h-lllmi pl·edpisy vyZadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

dodovateli k npr.wč. Splutnost opravené faktury musí b}'t stanovena opět 

n,lminimJinl' 21 dnú 

:l.h. Ul~IL'di',c1\L': ulli",Klí cenu Zil. předmět plnění bankovním převodem na účet 

d,,dd\',lk'lc, \'eden<· u bzmky \' České republice, specifikovaný v této objednávce. 

Kte spln0ní ZÓ\'Mku objednatele dojde odepsáním částky z účtu objednatele. 
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4. Stanovený termín a místo plnění: 

4.1 Plněni n:>řejné zakázky bude zahájeno po ,tkccpti1CÍ tl'to objedn,lYkY dodavatelem. 

4.2 Místem plněni \'eřejné zakázky je Ó7emí hl;H'n(hu tnl'-;t,l l'r,lh\·. Plnění n'.'řejné 

7aká7ky bude probíhat\' období ucl ,lkccptclCl' tetu ubt•dncl\'k'. dtl ·1:; 11.201R. 

pruběžné dodávat objednateli F'llřl7_enuu futudoktlmentlc'l \ '>Ulllcldu s bodem 1.2. 

této objednávky a následně po jejich pcovedt:·m phccLJt ubjt'dnateli kompletně 

pořízenou fotodokumentaci v čistopisu, to \'Še ncif.1o7dl'h du 15 11.2018. Tato 

fotodokumentace bude doručt:·na objednatEli Yl' lřcch f-ll:'l'nmych vyhotoveních a 

v jednom vyhotovení rovně7 na CD nosiéi. 

5. Smluvní sankce: 

5.1. Při prodlení dodavatf'lt' s plněním veřL·jnl' 7DLl:::h· S)l(l(W,llll'Ínl y p(vdnim před<ÍnÍ 

kompktné pořízené ťotodokumenL1Lc \' čio.;topic.u dll' b(>dtl -!- __ -:; 7,1plati dodavatel 

objednateli smluvní pokutu ve vySi U,2'\, /. cem \ t'ÍYJILL' rc~kci/,k\· /.cl bždy i /.apočat}' 

kalcndo-lřní den prodlení aZ do 1-adn(:'ho splnění tdP pu\·intlu-.,ti 

5.2. Dodavatel je po\'inen <;mlm·ní puku tu uhrildit n:1 \\/.\'U <lhiL'dniltele do JO dnú 

od jejího doručení. 

5.3.0bjednatel je oprávněn započíst si jf'dnostrilnnč \'l'mk],lu sn1luvní pokutu oproti 

odměně za provedení veřejné z21kázky. 

5.4.Laplacením smluvních pokut dll' tl·tp Obiťdncid,\· lll'll: dntl-('llU f~l'éÍ\'0 objednatele 

na ru1hradu újmy\ C<:l<oti pí·t.e\')'-~ujíci ji/. uhl'cl/\'ll(lti o.,m!t:\'1'11 }'''kutu 

6. Další podmínky: 

6.1. Smluvní strany \'~'slovně sm.thli1sÍ s tml, aby tčlh• ,Jbjedll<Ívka b:----la uvedena 

v Centrální evidenci smluv (C:ES) n•dt'né hLwrnm rn(·-.,k·nl l'r,thuu, kteréÍ je \'eřejně 

při<;tupn,'Í a ktera obs,1huje Lntaje o jejích úé,tstniCich. pÍ'L'Liml·tu. hst•lné ozn,1čení této 

objednávky, datum jejího podpisu a její le'\L 

6.2. Smluvní strany prohlašují, Žt' skutečnoc;ti uvedt•iw \' tdu uhjedntlvce nepovažují 

za obchodní tajemsh·i \'E' smyslu ~SU-l ubČil!bkt·ho /,d kll ll i ku c1 udélují svolení k jejich 

užití a zwřejnění bez stanovení jakychkoliY (blších p11dmint'k. 

6.3. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jl' povim·n na dptc~7. ~l-t't1 OS1Jby poskytovat 

informace v souladu se zákonem č. Hl6/14LJ';) Sb., u S\'ObL1dném přístupu 

k informacím, ve 7.nčni pu;déjšich pÍ'L'dpi:-.u. c1 .-..uuhb_..;l ~ llln. ,11~1· H'~kcré informace 

obsažené\' této objednávce byly v suuladu :-; cihn·,lnl·m /./d",11Wm puskytnuty třetím 

osobám, pokud o ně pož,cídaji. 



6.-J.. DLldilUIL'l je p(ld]e § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

~pr.;\·0 ,, ,_, ;m~nl" něktt'r~·ch zákonu (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

ph:d]-"Í~u ''"11buu pll\ innou spolupúsobit při V).'konu finanční kontroly prováděné 

\' SLlll\·islcJ-;ti s uhr,1dou LboZí nebo služeb z vdejn}'ch V~'dajú ·včetně prostředkú 

rusk~·tnut\·ch 7. Evropské ume. Toto spolupúsobení je povinen zajistit i u sv),ch 

pi·1pa d n ,··ch s u bd ud ,1 vatelú. 

6.5. Ducl;o\'Jtcl není uprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky 

na b-ct1 O'iubu bL'Z pl·L'dchuziho písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně. 

6.6. Fw pí-ipadn.S spnry <-;m]mT\Í strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu 

ubiL'~l; 1 .> t~.: lL' 

6.7. T~ll<.'J Llbjl'dtlc'l\ ]q Jl' vyhotcwena \'.šesti stejnopisech, z nichž pět obdrží objednatel 

J _jedL'll dudav<1tel. _\Jedílnou součástí této objednávky jsou: 

pl-duha(·. 1 - mc1pov~· podklnd, 

rr-lltlhél L- 2- ~h.\\'\11 popis posUZO\'<lllých lokalit. 

6.t'. I ,;:u objc'L;n"n-k.l ml1./c b~-t tTtL•něna nebo zrušena pot17e písemně, a to v případě 

zmL·n ubjl'dli<Wky é!slovanvmi dodatky, které musí b)'t podepsány občma 

smht\ 11Írni ::'tr,mami. 

6.'-?. J)Ll~-Ln :ttt•l \'<'sltn·ně "uuhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v registru 

smtU\ dk ::cikona č. 3-l-0/2015 Sb., o zdáštních podmínkách účinnosti něktcr}'ch 

s;11iu1.-. \1\'<'\\'illov;-mí t{,chto o;tnluv no registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

;:nv111 ~~~l;dť~j~H~h předpisú. Lveřejnění této ubjednávky zajistí hlavní město Praha. 

Doda\·atL>l stluhLl'-1 s tím, Jb\' llbjedn<ltel předmět plnění (dílo) l'léile rozmnožoval, rozšiřoval 

jeho urq:';i11,il é; l"t1/.11lnu/etlin:'· sděluvo.l ho veřejnosti, to \'Še v neomezeném rozsahu a 

ceiLls\L'h.nT 1)\ld,l\-clk'l dcllé' souhlasí s tím, aby objednatel předmět plnění upravoval a 

zprclUl\-,1\ ,;] 

8. LhUta k akceptaci objedná_yky 

Dodcn·nkl w ptl\' inen doručit Jkceptaci této objednávky objednateli nejpozději do 25.10.2018, 

jinak t,ltt' nal'tLH ... c~ 11.1 uza\·J·cní smluvního vztahu zaniká. 
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V Praze dne 02.10.2018 

Za objednatele: 

•.:t_",· C'C''ré~ '!'< .,,_;:_. 
-- .:~ /j :-> -, :~ ,.:: ,,. --, 2. ·;-

:-; 

ředitel udbr1ru ul'hrZJm' prostředí :V1HMP 

Dodavatel akceptuje tuto objednJvku v plném rmsc~hu ,, bl'/\ \·hr~1d 

v. .?~~ ....................... dne .. . 

Za dodavatele: 
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Přírodní park Botič - Milíčov je velmi členitý park střední velikosti. Analýzou průběhu 
stávajících hranic byla v etapě Ol (listopad 2016) vytipována řada kritických ploch, které jsou v kolizi se 
stávající zástavbou, respektive v rozporu s účelem, předmětem a charakteristikou vyhlášeného 
přírodního parku. Bylo navrženo 6 významnějších ploch ke zmenšení (Al-A6) a 3 plochy k 
významnějšímu rozšíření {Bl-83) stávající hranice. K podrobnějšímu průzkumu jsou předurčeny zejm. 
plochy "ke zmenšení": 

Al - Redukce zčásti zastavěného území Újezdu při jižním okraji západní {rozšířené) partie 
přírodního parku, od západu lemující nivu Botiče. Zmenšení přírodního parku je navrženo jednak z 
důvodu stávající zástavby, jednak z důvodu budoucího rozvoje obytné funkce v návaznosti na stávající 
zástavbu, jak je vymezeno v platném ÚP. 

A2 - Redukce dvou částí většinou zastavěného území Křeslic, větší jihovýchodní část od 
jihovýchodu lemující nivu Botiče, menší severozápadní část přiléhající k soutoku Botiče a Pitkovického 
potoka, od severovýchodu ohraničená meandrem jeho nivy. Obě části jsou místy určeny k obytné 
dostavbě- jak je vymezeno v ÚP. 

A3- Redukce jižní části zastavěného území Pitkovic v zúžené střední partii přírodního parku. 
Zmenšení přírodního parku je navrženo z důvodu kolize se stávající zástavbou, místy určenou k 
dostavbě obytného území v souladu s platným ÚP. 

A4- Redukce severní části zastavěného území Pitkovic v zúžené střední partii přírodního parku. 
Zmenšení přírodního parku je navrženo z důvodu kolize se stávající zástavbou (cca 50%), částečně- při 

severozápadním okraji lokality- z důvodu kolize s budoucí obytnou dostavbou v souladu s platným ÚP 
(cca 50%). 

AS- Redukce dvou částí většinou zastavěného území Senic v zúžené střední partii přírodního 
parku. Zmenšení přírodního parku je navrženo z důvodu kolize se stávající smíšenou zástavbou U i žní 
část), místy s budoucí dostavbou převážně obytného území (severní část) v souladu s platným ÚP. 

A6- Redukce východní části výběžku zastavěného území, náležejícího do k.ú. Kolovraty, v 

nejjižnější partii přírodního parku. Zmenšení přírodního parku je navrženo z důvodu kolize jeho hranic 

se stávající obytnou zástavbou, resp. budoucí dostavbou v souladu s platným územním plánem hL m. 

Prahy. 

Od severu navazující přírodní park Hostivař - Záběhlice je členitý park menší velikosti. 
Analýzou průběhu stávajících hranic byla v etapě Ol (listopad 2016) vytipována pouze 1 menší kritická 
plocha (Al), která je v kolizi s budoucím využitím a navíc je dopravně oddělená od zbytku území parku 
a dále jedna malá plocha (A2). Kromě toho byly navrženy 2 významnější plochy k rozšíření {Bl-82) 
stávající hranice. K podrobnějšímu průzkumu jsou předurčeny zejm. plochy "ke zmenšení": 

Al - Redukce zčásti nezastavěného území Hostivaře při jižním okraji západního výběžku 
zástavby "za silnicí", od severozápadu oddělující území parku. Nepříliš rozsáhlé zmenšení přírodního 
parku v jeho střední partii je navrženo z důvodu budoucího rozvoje obytné funkce v návaznosti na 
stávající zástavbu lokality, která je vymezena v platném ÚP a dále pro jeho dopravní oddělenost od 
ostatního území parku. 

A2- Podstatně drobnější zmenšení severní části přírodního parku o nezastavěný prostor mezi 
břehem Botiče a jižním okrajem Zahradního Města. Nová hranice je navržena s ohledem na budoucí 
(sportovní) funkční využití dle platného ÚP. 

Podrobnější průzkum a dokumentace se navrhuje prostřednictvím metody šikmého 
leteckého snímkování z nízko létajfcfch dronů tak, aby bylo následně možné posoudit a odůvodnit 
nevhodnost začlenění převážně zastavěných ploch do území pražských přírodních parků. 




