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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Řešení kolize cyklostezky Odra - Morava - Dunaj s rekonstrukcí 
hrází“ - informace o změně lhůty pro podání nabídek a vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
 

K výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu Vám sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání 

nabídek z původního termínu 6. 6. 2018 do 9:00 hod. na 13. 6. 2018 do 9:00 hod.  

 
V návaznosti na dotaz dodavatele předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace: 
 

Dotaz č. 1: 

Po prostudování podkladů k výše uvedené veřejné zakázce jsme zjistili, že v položce č. 4 rozpočtu 

cyklostezka na koruně PB hráze je uvedeno sejmutí ornice v celé délce realizovaného díla. V technické 

zprávě je uvedeno, že nová konstrukční vrstva bude umístěna na původní cyklostezce z penetračního 

makadamu, jehož odstranění je součástí rozpočtu.  

 

V žádném z Vámi poskytnutých materiálů není zřejmé, kde má dojít v rámci díla k manipulaci s ornicí. 

Prosím o upřesnění prací spojených se sejmutím a likvidací ornice.  

 

Odpověď na dotaz č. 1:  

Zadavatel k výše uvedenému dotazu dodavatele uvádí citaci z projektové dokumentace, části 

D. Dokumentace stavebního objektu, čl. D.1.2.2. Postup výstavby, str. 5-6.   

 

„V rámci nově navržené stavby cyklostezky v rámci SO 01 Cyklostezka na koruně PB hráze, která je 

situována v trase stávající cyklostezky, vybudované v roce 2015 v rámci stavby „Cyklostezka Odra – Morava 

– Dunaj v Moravskoslezském kraji“ v k. ú. Zábřeh nad Odrou, dojde v první fázi k odstranění části této 

cyklostezky v úseku od sjezdu u LB hráze Zábřežky v km 0,044, po konec sjezdu na pravobřežní bermě řeky 

Odry v km 1,553 ( staničení rekonstruované pravobřežní ochranné hráze řeky Odry ). Náklady na odstranění 

stávající cyklostezky v tomto výše jmenovaném úseku budou financovány Magistrátem města Ostravy v rámci 

tohoto projektu stavby. Jedná se o finanční náklady spojené s odstraněním veškerých konstrukčních vrstev 

stávající cyklostezky – tzn. odstranění stávající cyklostezky na úroveň pláně stávající pravobřežní ochranné 

hráze, jejich odvozu na řízenou skládku a poplatku za ekologickou likvidaci. 

Jedná se o tyto konstrukční vrstvy stávající cyklostezky: 

- nátěr dvouvrstvý tl. 20 mm, dle ČSN EN 12271, ČSN 73 6129 

- štěrk částečně vyplněný cementovou maltou tl. 150 mm, dle ČSN 73 6127-I 

- štěrkodrť fr. 0/32 tl. 120 mm, dle ČSN 73 6126 

- štěrkodrť fr. 0/32 tl. 50 mm, dle ČSN 73 6126 

- dosypávka krajnic po obou stranách cyklostezky se zhutněním 

- nezpevněné krajnice po obou stranách cyklostezky ze štěrkodrti tl. 100 mm 

- ohumusování navazujících svahů po obou stranách cyklostezky se zatravněním v tl. 100 mm.“ 

   

 Dodavatel  
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/289670/18/VZKU/Rich 
Sp. zn.: S-SMO/225354/18/VZKÚ/6 

  
Vyřizuje: Ing. Kateřina Richterová 
Telefon: +420 599 443 018 
E-mail: krichterova@ostrava.cz 
  

Datum: 05.06.2018 
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Výše je popsáno, co bude odstraněno. Ornice je uvedena v části „dosypávka krajnic po obou stranách 

cyklostezky se zhutněním“ a „ohumusování navazujících svahů po obou stranách cyklostezky se zatravněním 

v tl. 100 mm“. Odkop a následný odvoz na řízenou skládku do 10 km se zaplacením uložení na skládku je 

specifikován v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pod čísly 4 - 8.  

 
Dotaz č. 2: 

Ve výkazu výměr stejného rozpočtu je uveden poplatek za likvidaci betonového materiálu. Leč se jedná 

v popisu o kamenivo částečně spojené cementem. Nikde v rozpočtu není zahrnuto toto rozpojení nebo 

bourání.  

 
Odpověď na dotaz č. 2:  

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že je rozpojení a bourání kameniva částečně spojeného cementem je 

obsaženo v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v položce č. 1. 
 

Dotaz č. 3: 

Dále v položce č. 6 je uveden vodorovný přesun sypaniny, který je součástí odstranění ornice a odkopávek 

krajnic (položky č. 4 a 5). V rozpočtu dále není řešena jejich likvidace nebo upřesnění deponie.  

 
Odpověď na dotaz č. 3:  

Upřesnění deponie je uvedeno v položce č. 4 a likvidace v pol. č. 6 - 8 Soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr.  

 
Dotaz č. 4: 

V rozpočtu není zahrnuta úprava pláně a její zhutnění, což je nutné v rámci technologie.  

 
Odpověď na dotaz č. 4:  

Úprava pláně a její zhutnění bude provedena v rámci stavby „Odra - sanace důlních vlivů - Ostrava 

Zábřeh, Dubí, st. č. 5039“, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, části D. Dokumentace stavebního 

objektu, čl. D.1.2.2. Postup výstavby, str. 7. 
 

Dotaz č. 5: 

Ve výkazu výměr rozporujeme hmotnosti uvedené u položek č. 13 a 15. Hmotnostní koeficienty 

neodpovídají dle ÚRS položkám, jež jsou uvedeny jako zdrojové.  
 

Odpověď na dotaz č. 5:  

Zadavatel k dotazu týkajícího se položky č. 13 uvádí, že vzhledem k tomu, že ceníky ÚRS neobsahují 

položku na odstranění vrstvy z kameniva částečně vyplněného cementovou maltou, byla na základě položky 

odstranění vrstvy kameniva vytvořena R-položka. Hmotnost suti byla použita z původní položky, neobsahuje 

tedy výplňovou maltu. Odpovídající hmotnost byla určena z hmotnosti pro přesun při nově zřizované vrstvě 

na základě položky:  

„565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm     0,5182 t/m2“ 

 

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(„ZP_Priloha_4_124_2018_Soupis_2.xlsx“) Vám zadavatel poskytuje přílohou. Změna se týká položek 

č. 11, 12 a 13.  

 

Zadavatel k dotazu týkajícího se položky č. 15 uvádí, že hmotnost suti použita v soupise stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr přesně odpovídá položce:  

 

„11310722 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2     0,290 t/m2“ 
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Dotaz č. 6: 

V popisu položky č. 15 je uvedeno odstranění štěrkodrti, ale položka je klasifikována jako odpad zeminy 

a kameniva.  

 

Odpověď na dotaz č. 6:  

K dotazu zadavatel uvádí, že z formálního hlediska je mezi štěrkodrtí a kamenivem rozdíl pouze ten, že 

kamenivo má frakce, tedy např. 8-16, 16-32, 32-63 mm, zatímco štěrkodrť má zrno 0-8, 0-16, 0-32,             

0-64 mm. Z pohledu zatřídění odpadu se jedná o totožný materiál, tedy kamenivo do max. 125 mm.  

 

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

 

Příloha:  

ZP_Priloha_4_124_2018_Soupis_2.xlsx 
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