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Dodatečné informace č. 6  k zadávacím podmínkám
etapa“ 

 

V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 

předpisů, Vám k veřejné zakázce ozna

dodatečnou informaci. 

Z územního plánu města Ostravy je z

Hulvák je ulice 28. října, po které je vedená veškerá doprava jak IAD, tak MHD, zásobovací doprava 

příměstská i meziměstská autobusová doprava. 

komunikaci B2 a je součástí sítě st. silnic MSK,

dokumentace.  

Projektovaná komunikace bude sloužit jako p

Sokola Tůmy a případnou dopravní obsluhu území o rozloze cca 350 x 200 m. Tato komunikace je za

do sítě místních komunikací. Pokud jde o 

konstrukce 412 a nikoliv jak bylo uvedeno v Souhrnné zpráv
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vedoucí oddělení veřejných zakázek

odboru legislativního a právního 
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zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Přestupní uzel Hulváky 

odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn

ejné zakázce označené „Přestupní uzel Hulváky – I. etapa“ př

sta Ostravy je zřejmé, že hlavní páteřní komunikaci v území Mariánských Hor a 

íjna, po které je vedená veškerá doprava jak IAD, tak MHD, zásobovací doprava 

stská autobusová doprava. V dopravním skeletu města se jedná o sb

ě st. silnic MSK, nikoliv D2, jak je uvedeno v technické zpráv

Projektovaná komunikace bude sloužit jako příjezd na posunutou smyčku autobus

ípadnou dopravní obsluhu území o rozloze cca 350 x 200 m. Tato komunikace je za

 místních komunikací. Pokud jde o konstrukci vozovky, vychází z katalogu vozovek listu NN 4

a nikoliv jak bylo uvedeno v Souhrnné zprávě NN 5 - 4 konstrukce 512.

ejných zakázek  
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estupní uzel Hulváky – I. 

zakázkách, ve znění pozdějších 

předkládáme následující 

území Mariánských Hor a 

íjna, po které je vedená veškerá doprava jak IAD, tak MHD, zásobovací doprava 

sta se jedná o sběrnou 

technické zprávě projektové 

ku autobusů a trolejbusů z ulice 

ípadnou dopravní obsluhu území o rozloze cca 350 x 200 m. Tato komunikace je zařazená 

konstrukci vozovky, vychází z katalogu vozovek listu NN 4-4, 

4 konstrukce 512. 
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