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Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel analogicky v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem účastníkům,
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta, vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti takto:
Dotaz č. 1:
V bodě 4. technické specifikace dílčí části 2 je uveden požadavek "konzultovat řešení se
správcem vodního toku a dotčenými orgány hájícími zejména zájmy vodního hospodářství,
životního prostředí a dopravy". Znamená to, že součástí díla jsou i oficiální stanoviska těchto
orgánů státní správy nebo postačí provést opravdu pouze konzultace - tedy při odevzdání díla
přiložit například stručný zápis z konzultace na uvedených orgánech?
Odpověď zadavatele:
Oficiální stanoviska dotčených orgánů k návrhu řešení v územní studii nejsou součástí díla.
Požadujeme, aby zpracovatel studie v průběhu prací na studii navržená řešení konzultoval se
správcem vodního toku a příslušnými dotčenými orgány a aby tyto konzultace prokázal – např.
formou přiložených kopií zápisů z jednání, nebo formou záznamů v textové části studie (v rámci
položky „Důkazy o vyžádaných podkladech pro navržené řešení“). Stanoviska dotčených
orgánů a správců veřejné infrastruktury k předkládanému návrhu územní studie nebo ke
konečné verzi studie si bude zajišťovat sám pořizovatel, tj. MěÚ Šlapanice – OV (OÚPPP).
Dotaz č. 2:
V bodě 5. technické specifikace dílčí části 2 je uvedeno: "Požadavky vyplývající ze stanovisek
dotčených orgánů a správce vodního toku budou doplněny po projednání návrhu zadání územní
studie." Je tedy součástí díla i projednání územní studie na uvedených dotčených orgánech?
Odpověď zadavatele:
Návrh zadání územní studie zpracovává výhradně pořizovatel, tj. MěÚ Šlapanice – OV
(OÚPPP), který zajistí také projednání návrhu zadání s dotčenými orgány a správci veřejné
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infrastruktury (dle vlastního uvážení). Pořizovatel pak poskytne zpracovateli díla zadání
územní studie, ve kterém již budou relevantní podmínky dotčených orgánů a správců
zapracovány. Projednání územní studie s dotčenými orgány (ve smyslu doložení jejich
písemných stanovisek) tedy není součástí díla v žádné fázi zpracování díla.
V Brně dne 24. 1. 2017
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Město Šlapanice
Zastoupené společností
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek, jednatel
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