
Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „zhotovení 

projektové dokumentace pro rekonstrukce vybraných komunikací města 

Roztoky“ II.  

 

 

Na základě dalších dotazů z řad uchazečů uvádíme následující dodatečné informace a 

doplnění zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce: 

 

1) Doplňující informace se týkají požadovaného stavu, popisovaného pod jednotlivými body 
článku 3 zadávací dokumentace: 

 
Ad 2) Ulice na Pískách, úsek A – zrušen požadavek na chodník, v celé šíři komunikace bude jednotný 
povrch – vozovka, odvod povrchových vod zůstává dle původního požadavku. 
Ad 3) Ulice Na Pískách, úsek B – též zrušen požadavek na chodník, na tomto úseku bude nutno oproti 
původnímu požadavku řešit odvod povrchových vod tak, aby se jejich odtok nasměroval na navazující 
odvod podél ulice Levohradecké a nemohl pokračovat v kolmé ose na ni dolů ze svahu. 
V obou úsecích bude materiál tvořící povrch vozovky definován k datu podpisu realizační smlouvy 
v návaznosti na aktuální požadavky krajské památkové péče. 
Ad 6) Ulice na Vyhlídce – rekonstrukce bude řešena pouze v úseku od ulice Třebízského po křižovatku 
s ulicí Puchmajerovou. Odvod povrchových vod – původní požadavek zůstává, v místech, kde by 
hrozilo zaplavování níže položených zahrádek je nutno naprojektovat příslušná opatření, která by 
tomu účinně zabránila.  
Ad 8) Ulice Šaldova:  stávající uliční vpusti, které ústí do splaškové kanalizace se zruší, případně 
přesměrují do nově zbudovaného drenážního systému. Napojení tohoto systému na drenáž v ulici 
Haškově bylo v rámci rekonstrukce této ulice připraveno. Nebude nutný zásah do nově položených 
povrchů. 
Ad 9) Ulice Puchmajerova: nový požadavek na zbudování nového drenážního systému. Pokud to 
podélný sklon ulice v daném úseku dovolí, napojil by se tento systém na drenáž v ulici Jana Palacha. 
Pokud ne, napojil by se na drenáž v ulici Jungmannově (redukovaným průměrem do splaškové 
kanalizace). 
Ad 11) Ulice Dobrovolného: vzhledem k podélnému sklonu ulice je nutno zbudovat vsakovací studny 
drenážního systému vprostřed ulice na pozemku parc. č. 863 a dále pod křižovatkou s ulicí 17. 
listopadu. Pokud by zbudování této druhé vsakovací studny pod vozovkou nebylo možné, vyústil by 
drenážní systém redukovaným průměrem do splaškové kanalizace v ulici 17. listopadu. 
Ad 12) Ulice V Úvoze, úsek první od č. p. 1367 – pouze po začátek zámkové dlažby před č. p. 1730. 
Zde se částečně propadlý okraj dlažby pouze opraví  a  vymezí proti živici. V celém úseku je zbudován 
drenážní systém s uličními vpustmi. Tento systém se zachová. Nové vpusti není třeba budovat. 
Ad 13) Ulice V Úvoze – úsek od křižovatky s ulicí Levohradeckou po č. p. 1367: zde je možno počítat 
s povrchovým odvodem srážkových vod ve směru podélného sklonu ulice směrem k č. p. 1367. Zde 
budou zbudovány nové uliční vpusti k odvodu srážkových vod do stávajícího drenážního systému. 
 

2) Otázka: V článku 9, odst. 3, bod d) uvádíte, že hlavní inženýr projektu předloží v nabídce 
osvědčení pro obor dopravní stavby a musí být v zaměstnaneckém poměru k uchazeči. Je toto 
podmínka, která musí být splněna? Nemohli bychom použít nějakého subdodavatele pro obor 
dopravní stavby a uzavřít s ním smlouvu o subdodávce? 



Odpověď: Zadávací podmínky jasně stanovují, že subdodávkou lze plnit výhradně projektování 
části projektu týkající se odvodu a likvidace srážkových vod. Vedení celého projektu tedy 
subdodávkou řešit nelze. Dále zadávací podmínky stanoví, že příslušně kvalifikovaný hlavní 
inženýr musí být v pracovně-právním vztahu k uchazeči, což vylučuje vztah na bázi obchodní 
spolupráce. Nemusí se však jednat výhradně o vztah zaměstnanecký. Zadavatel připouští i formy 
různých dohod o provedení činností či prací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roztoky 23. 10. 2013                                                        


