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Veřejná zakázka „Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka“ – Vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 2 

 
V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace 

k výše uvedené veřejné zakázce. 

 

 
Dotaz č. 1: 

Ve vzorových řezech PD u „SO 111.1“ a „SO 111.2-I a II“ je znázorněna šířka chodníku 1,5 m, šířka stezky 

pro cyklisty 2 m a mezi tím bezpečnostní odstupový pruh o šířce 0,5 m. Jeví se nám, že samotná šířka 

asfaltobetonové cyklostezky 2 m je nedostatečná pro bezpečné vyhnutí protijedoucích cyklistů, domníváme se, 

že šířka chodníku by měla být zachována 1,5 m, bezpečná šířka cyklostezky by měla být 2,5 m s eliminací 

bezpečného odstupu 0,5 m vč. 100 mm hladké žluté betonové dlažby a jeho nahrazení pouze hmatným pásem 

šířky 200 mm z červené reliéfní betonové dlažby. 
 

 
Odpověď: 

Šířkové uspořádání cyklistické stezky s odděleným provozem pěších je navrženo dle TP 179 kap. 5.2 a 6.4. 

Základní šířka jednoho jízdního pruhu pro cyklisty je 1.0 m, pro pěší 0.75 m. Pro oddělení provozu je v 

souladu s TP 179 navržen bezpečnostní odstup celkové šířky 0.5 m.  

Toto šířkové uspořádání bylo projednáno s orgány státní správy a s cyklokoordinátorem města Ostravy. Na 

základě požadavku cyklokoordinátora bylo oddělení pěšího a cyklistického provozu navrženo hmatným pásem 

z červené reliéfní dlažby š. 300 mm (opět v souladu s TP 179) a páskem ze zámkové dlažby žluté barvy š. 100 

mm v okraji jízdního pruhu pro cyklisty (místní sjednocení v rámci města Ostravy). 

Vámi navrhovaný hmatný pás šířky 200 mm je v rozporu s TP 179, který dle tohoto předpisu má být šířky 300 

nebo 400 mm. 
 
 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné! 
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