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Veřejná zakázka „Místo u řeky - Radotín“ 

Název zadavatele: Městská část Praha 16 

IČ zadavatele: 00241598 

Adresa zadavatele: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín 

 

Dodatečné informace č. 6 

 

V zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Místo u řeky - Radotín“ v příloze č. 3; 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve formátu PDF, zpracovanou Ing. arch. Davidem 

Budínským, ATELIER SCHLITZ, s.r.o., Strážovská 652/99, 153 00 Praha 5 – Radotín (leden 

2015), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve formátu xls. 

 

Znění požadavků na dodatečné informace (doplňující informace k dodatečným 
informacím č. 4, č. 5) a odpovědi 

 

1) Dle dodatečných informací č.1 mělo být do rozpočtu doplněno vytyčení výsadeb 
dřevěnými kolíky. Prosíme o informaci, kde se položka nachází? 

Pro vytyčení výsadeb bude použito 50 dřevěných kolíků. 

 
2) Dle di č. 1 (dotaz 8) se vrací zpět 15cm ornice na 585m2. Předpokládáme, že na zbytek 
plochy z 880m2 bude rozprostřena tedy nová ornice. Prosíme o její uvedení v rozpočtu.    

S ohledem na profil terénu byly veškeré zemní práce přepracovány na objemové míry. 

Místní úřad předběžně souhlasí s deponií na vedlejším pozemku, jehož je vlastníkem, takže 
se objemy zemních prací rozdělily na část uloženou na deponii (část materiálu potřebná 
k návratu) a část odvezenou na skládku.  

Objem vracené ornice dle nového výkazu výměr. 

 
3) V sadových úpravách se uvádí položka pro substrát na 1475m2. Prosíme o doplnění 
rozprostření a také předchozího sejmutí v rámci přípravy území dle pd.   

Plocha 1475 m2 zahrnuje výsadbové plochy a chybně i plochy břehové vegetace – zde 
nebude doplňována 20 cm vrstva substrátu. Plocha břehové vegetace je cca 658 m2, které 
budou z celkové výměry 1475 m2 odečteny. Substrát se tedy doplní na ploše 1475-658=817 
m2.  

Sejmutí ornice na plochách, kde to bylo potřebné zahrnuje plocha 880m2, která se 
v rozpočtu již nachází. 
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4) Dle di 1 dotaz 9 má být na celé ploše před skrývkou ornice i před výsadbami provedeno 
odstranění ruderálu a rotavátorování v celé ploše. Položky nebyly doplněny do rozpočtu. V 
přípravných pracích je pouze odstranění nevhodných dřevin (78m2).  

Odstranění ruderálu by mělo předcházet skrývku ornice a má být provedeno zároveň na 
všech vegetačních plochách – i těch, které budou pouze rekultivovány (u rekultivovaných 
ploch se nepočítá se skrývkou (– jedná se o plochy se vzrostlými stromy). 

Plocha pro odstranění ruderálu je tedy celková plocha, na které se skrývá ornice(880 m2) + 
plocha výsadeb rekultivovaných (283 m2) – tedy 880+283=1163m2 

Rotavátorování bude provedeno na celé ploše výsadeb, tedy 817m2. 

 
5) V části pro přípravu území se kácí 5 ks kmenů o průměru 300mm, odstraňované pařezy 
mají 200mm. Prosíme o vysvětlení rozdílu velikostí. Kácení je uvedeno jako 5 ks stromů, 2 
ks jsou ale vícekmeny (celkem tedy 10 kmenů). V tz je dále uvedeno celkem 8 pařezů k 
odstranění (včetně jednoho stávajícího), v rozpočtu je ale pouze 5ks. Prosíme o úpravu.    

V tz je uvedeno 5 kácených stromů. V položce kácení není zahrnuto odstranění pařezů 
vzniklých pokácením. Odstranění pařezů v opraveném výkazu výměr zahrnovalo pouze 
dalších 8 pařezů, které se na území v současnosti nachází (jejich průměry jsou dány 
tabulkou v tz) a rovněž je nutné jejich odstranění, aby mohly proběhnout nové výsadby. Do 
položky odstraňování pařezů je nutno připočíst pařezy po pokácených stromech. Vícekmeny 
lze počítat s jedním pařezem, ale zvětšit jejich průměr na 60 cm.  

 
6) U zasypání jámy po pařezech bude použito zeminy v místě nebo bude dodána nová? 
Prosíme o upřesnění, případně doplnění do rozpočtu.  

Pro zasypání jam po odstraněných pařezech bude využita skrytá ornice z deponie. 

 
7) V tz se uvádí, že veškerý bioodpad z přípravných prací má být odvezen a skládkován. 
Prosíme o doplnění do rozpočtu.  

Likvidovat bioodpad spálením není možné. V tz je uvedeno, že bude odvezen a skládkován, 
bude opraveno ve výkazu výměr. 

 
8) Na otázku z di 2 č.3 ohledně kumulativní položky na zemní práce bylo odpovězeno, že 
zadavatel neupřesní údaje uchazečům, protože by to zabralo čas navíc a že si má uchazeč 
údaje sám dopočítat (možná odhadnout) z výkresu. Zadavatel by měl sám uchazečům 
poskytnout kompletní informace potřebné k řádné a bezproblémové kalkulaci a následné 
realizaci.    

Objemová množství výkopů a množství zeminy ukládaného na mezideponii a množství 
zeminy odvážené na skládku je zapracováno do nového výkazu výměr.  

  
9) Na dotaz č. 2 v di 2 ohledně opravy náměstí Sv. Petra a Pavla byla do rozpočtu přidána 
položka na tyto náklady. Odhad se může u uchazečů značně lišit, především co do obsahu. 
Prosíme o upřesnění, co vše je zde zahrnuto a pro jakou plochu máme opravy odhadem 
(zadavatelovým) počítat.   
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Rozloha náměstí sv. Petra a Pavla je 650m2. Předpokládaný rozsah poklesu vozovky daný 
stavební činností je max. na 70 m2 bude opraven demontáží dlažby, doplněním podsypu, 
jeho hutněním a pokládkou rozebrané dlažby a celkovým srovnáním vibrační deskou.  

 
10) Kompletní položku na ochranu dřevin předpokládáme, máme počítat jako zřízení včetně 
následného odstranění? 

ano 
 
11) V technické zprávě se uvádí požadavek na vytyčení ploch a komunikací dle vytyčovacích 
bodů, stejně jako vytýčení sítí. Položka v rozpočtu není uvedena. Prosíme o doplnění. Ocenit 
v položce 4) Ostatní vedlejší rozpočtové náklady potřebné k dokončení díla v záložce 
"celk.rekap." 
 
12) V rozpočtu je uvedena souhrnná položka pro výsev trávníku. Má být součástí vše dle tz, 
tedy rozrušení půdy, výsev, osivo a válcování? Jestli chápeme správně, odplevelení a 
substrát (vč. rozprostření) jsou v samostatné položce pro plochu 1475m2.   

Položka pro výsev trávníku zahrnuje všechny tyto operace. Odplevelení a substrát je rovněž 
zahrnut již ve výkazu výměr.  

 
13) V technické zprávě je požadována instalace informačního panelu, který má být bez 
osvětlení. V rozpočtu je v položce uvedeno i LED osvětlení. Prosíme o informaci, jestli 
osvětlení je požadováno. 

Požadován je panel bez LED osvětlení. 

 
14) Ve stavební části je položka pro "protivodní stěnu - kompletní provedení vč.čerpání vody 
a demontáže". Předpokládáme, že je požadována montáž? Dále prosíme o upřesnění, co 
vše položka zahrnuje. 

-montáž, demontáž, čerpání vody 

 
15) V rozpočtu pro stavební část jsou položky pro zřízení staveniště, vnitrostaveništní přesun 
hmot a mimostaveništní doprava jako %. Výpočtem je získáno 1% z celkové částky za 
stavbu, ale částka je uvedena v kolonce pro počet procent. Prosíme o úpravu vzorců.  

Ve vzorci možno doplnit jakékoliv množství - t.j. určit množství procent. 

16) Vejde se do 1% nákladů na staveniště i mobilní buňka a wc? Kolik buněk je potřeba mít 
zajištěných?  

viz odpověď výše ohledně procent pro VRN 

17) Dle souhrnné technické zprávy vznikne během realizace přes 1000t odpadu ze stavební 
činnosti, z toho jen 1000 t má být zemina (výkopek). I kdyby se část zeminy využila opět na 
zemní práce, náklady na skládkování a odvoz budou vyšší než vyčíslené 1% z nákladů akce. 
Prosíme o úpravu na alespoň 3%, případně rozdělení položek a vyčíslení v tunách či m3, 
kde je to možné. 
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viz odpověď výše ohledně procent pro VRN, množství skládkovaného materiálu je 
upřesněno ve výkazu výměr. 

 

Změny byly zaznamenány do Výkazu výměr, který tvoří přílohu těchto dodatečných 
informací. 

 

Dodatečné informace byly zveřejněny na profilu zadavatele a na webových stránkách 
poskytovatele dotace; http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html. 

 

 

 

Příloha 

Příloha k dodatečným informacím č. 6_2015_004_Misto u reky_Radotin_výkaz 

výměr_2015-04-03 

 

 

 

V Praze, dne 3. dubna 2015 

 

 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html
Josef
Razítko


