
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48 
 DNE: 29.08.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 746/2016/oPK 

 

NÁZEV: 
 

 Smlouva o spolupráci 

 

ANOTACE: 
 
Umístění sčítače typu Eco – combo při cyklostezce Žďár nad Sázavou směr Polnička lokalita 
Pilák z důvody podpory cykloturistiky a cyklodopravy v rámci projektu „Monitoring cyklistů a 
pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina“. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Žďár nad 
Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění. 
 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
 

 
 



Název materiálu: Smlouva o spolupráci 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 3 
 
 
Popis 
 
Základní informace o sčítači 
 

• nákup sčítačů Krajem Vysočina v rámci veřejné zakázky 
• orientační cena 1ks kombinovaného selektivního sčítače je cca 100tis.  
• umístění v našem regionu v rámci trasy EuroVelo č.4 (1x Žďársko + 1x Bystřicko), dále 

bude osazení řešeno v rámci Cyklotrasy Jihlava- Třebíč - Raabs 
• min. 2x ročně data o návštěvnosti rekreační stezky celý rok a to členěná po dnech i v rámci 

denní doby, rozlišení pěší a cyklisté + směr pohybu, data lze interpretovat i ve vazbě na 
počasí 

• tyto data se dají využít jako argumentace v podpoře dalších investic do infrastruktury pro 
cyklisty 

• odečet dat a zpracování bude zajišťovat krajský cyklokoordinátor, po dohodě lze data 
odečítat častěji 3x/4x ročně pravidelně nebo jednorázově dle požadavku 

• zařízení není závislé na dovedení el.energie k místu montáže (vlastní zdroj AKU) 

 
 
Geneze případu 
 
15.1.2016 oslovil  (referent na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a 
cykloturistiky – Kraj Vysočina) odbor projektů a komunikace se žádostí o umístění sčítače Eco-
Counter na plánované trase CYKLO EURO VELO 4.  
Po projednání s odborem komunálních služeb a odborem dopravy byl Sčítač typ Eco – combo dne 
19. 6. 2016 umístěn na cyklostezce Žďár nad Sázavou směr Polnička lokalita Pilák – cyklotrasa 
5061, EV4 - par. č. 268/4 v k. ú. Stržanov. 
 
Umístění sčítače provedla odborná firma (Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Údolní 
33, 602 00 Brno), sčítač je ve vlastnictví Kraje Vysočina. 
 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019.  
 
 
Návrh řešení 
Uzavřít smlouvu o spolupráci.  
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci.  

 

Doporučení předkladatele 
Rada města po projednání doporučuje uzavřít smlouvu o spolupráci.  
 
Stanoviska  
 
Nejsou. 



Smlouva o spolupraci 
uzavi'ena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale 

jen ,obcansky zakonik") 

I. 
Smluvni strany 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
se sidlem: Zizkova 227/1 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
zastoupene: 
ICO: 00295841 
dale jen ,Partner" 

a 

Kraj Vysocina 
se sidlem: Zizkova 57 
zastou 
k podpisu smlouvy 
pamatkove pece a cestovniho ru 
ICO: 70890749 
dale jen ,Kraj " 

' clenka rady kraje pro oblast kultury, 

II. 
Preambule 

Naplnujice Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysocina na obd.obi ~014-
2020 schvalene Zastupitelstvem Kraje Vysocina dne 16. 12. 2014 usnesenim 
c. 0616/07/2014/ZK a majice na pameti vzajemnou kooperaci uzemnich samosprav Kraje 
Vysocina v ramci podpory cykloturistiky a cyklodopravy, uzaviraji smluvni strany nize 
uvedeneho dne, mesice a roku tuto smlouvu o spolupraci. 

Ill. 
Predmet a ucel smlouvy 

1. Pfedmetem teto smlouvy je spoluprace smluvnich stran za ucelem zajisteni real izace 
projektu ,Monitoring cyklistu a pesich v ramci site cyklotras a cyklostezek v Kraji 
VysoCina" (dale jen ,Projekt") za podminek touto smlouvou dale stanovenych. 

2. Ucelem Projektu je sdilene vyuziti dat ze scitacu v oblasti rozvoje cykloturistiky a 
cyklodopravy. 

IV. 
Prava a povinnosti smluvnich stran 

1. Projekt realizuje Kraj a Partner. 

2. Smluvni strany se dohodly, ze se budou spolupodilet na realizaci projektu tak, ze: 

a) Kraj zabezpeci tyto cinnosti : 
zabezpeci organizacnf zalezitosti projektu; 
bude se starat o technicky stav scitace; 
zajisti odecet, zpracovani dat ze scitace; 
bude poskytovat data z monitoringu Partnerovi. 
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3. 

b) Partner zabezpecf tyto cinnosti: 

e-mail: 
Kraj : 
cyklotu 

umoznf umfstenf scltace na zarfzenf a pozemku Partnera (zarfzenim se 
rozumi stavebne technicka prlprava vybrane lokality k instalaci scitace die 
technicke specifikace dodavatele scftacu); 
vybuduje a bude udrzovat toto zarfzeni pro radny chad scftace. 

komunitnf koordinator, tel: 566 688 396, 

na ~inace cyklodopravy a 
354, e-mail :----

v. 
Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran 

1. Smluvni strany jsou povinny vyvfjet cinnost k dosazeni ucelu teto smlouvy. 

2. Partner vyslovne souhlasf s umfstenim zarizeni scitace ve vlastnictvi Kraje na zarizeni 
ve vlastnictvi Partnera umisteme na pozemku Partnera: 

Scitac typ Eco- combo (cyklostezka Zd'ar nad Sazavou smer Poln icka lokalita Pilak
cyklotrasa 5061, EV4) - par. c. 268/4 v k. u. Strianov 

3. Kazda ze smluvnfch stran je povinna se zdrzet jakekoliv cinnosti, jez by mohla 
znemoznit nebo ztizit dosazenf ucelu teto smlouvy. Daleje kazda ze smluvnich stran 
povinna se zdrzet jakehokoliv jednani, ktere by mohlo bYt v rozporu se zajmy druhe 
smluvnf strany. 

VI. 
Trvani smlouvy 

1. Smlouva se uzav1ra na dobu urcitou, a to na dobu realizace projektu, nejdele do 
31 . 12. 2019. 

2. Pred uplynutim doby, na kterou byla uzavi'ena, lze tuto smlouvu ukoncit na zaklade 
pisemne dohody smluvnfch stran podepsane opravnenymi zastupci smluvnich stran. 

3. Smluvnf strana muze od teto smlouvy odstoupit v pi'ipade, kdy druha smluvni strana 
neplni povinnosti vyplyvajici pro ni z teto smlouvy. Odstoupeni nabyva ucinnosti 
okamzikem prokazatelneho doruceni jeho pisemneho vyhotoveni druhe smluvni strane. 

VII. 
Ostatni ustanoveni 

1. Smluvnf strany berou na sebe prava a povinnosti vyplyvajfcf z teto smlouvy. V pfipade 
vzniku sporu, budou tyto i'eseny pi'ednostne vzajemnou dohodou smluvnfch stran. 

2. Vztahy smluvnfch stran blfze neupravene se ridi obcanskym zakonikem. 

3. Jakekoli zmeny teto smlouvy lze provadet pouze formou pfsemnych postupne 
cfslovanych dodatku na zaklade dohody smluvnfch stran. 

4. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zaklade pravdivych udaju, 
podle jejich svobodne a vazne vOle, a na dukaz toho pfipojujf sve vlastnorucnf podpisy. 
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran 
obdrzi po jed nom. 

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich 
stran a ucinnosti dnem uverejneni v informacnim systemu verejne spravy - Registru 
smluv. 

7. Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Kraje Partner v}'slovne prohlasuje, Z:e je s 
touto skutecnostf obeznamen a souhlasf se zverejnenfm celeho textu teto smlouvy 
vcetne podpisu v informacnfm systemu verejne spravy- Registru smluv. 

8. Smluvnf strany se dohodly, Z:e zakonnou povinnost die § 5 odst. 2 zakona 
c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekter-ych smluv, uverejnovani 
techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) splnf Kraj . 

9. Tato smlouva byla projednana na jednani Rady Kraje Vysocina dne .. . ... .. . ...... ... ... .. . 
a schvalena usnesenfm c . .. ........ .. ... .... .. .. . .... ... . 

10. Tato smlouva byla projednana na jednani Rady mesta Zd'aru nad Sazavou dne 
...... .. .... ... .. .... ... a schvalena usnesenfm c . ... .... .. ..... . ... ..... ..... ... . 

Ve Zd'afe nad Sazavou dne ------ V Jihlave dne _____ _ 

starosta mesta clenka rady kraje 
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II P~~tnerstvi 
WWW. PARTN E RSTVI-OPS .CZ 

Partnerstvl, o.p.s . zalozena Nadaci Partnerstvi 
Udotni 33, 602 00 Bmo, telefon: +420 515 903 111 

e-mail: partnerstvi.ops@nap.cz 

PREDMET NABiDKY

AUTOMATICKY SCiTAC ECO-COUNTER MULTI 

1 Predmet nabidky 

Pfedmetem nabidky Partnerstvi , o.p.s. je: 

Dodavka 1 ks monitorovacich zarizeni (scitacu), ktere se skladaH z: 
• Datova jednotka Eco-combo. 
• Senzor Multi (kombinace 1 ks pyrosenzoru se smerovym cidlem a 2 ks indukcnich 

smycek). 
• Zamykatelny kovovy sloupek s dfevenym krytem, kter"Y je jisten visacim zamkem. 

Tento zpusob zajisteni umoznuje pojisteni scitace u nektere z komercnich pojisfoven. 
Kotveni sloupku je provedeno na sroubech v betonovem zakladu, proto je sloupek 
mozne i se zafizenim uvniti' pi'emistit na jinou lokalitu die potfeby. 

• Betonovy zaklad pro ukotveni kovoveho sloupku. 

2 Prehled plneni pozadovane technicke specifikace 

monitorovaciho zarizeni 

Pozadavek Jak pozadavky sph1uje monitorovaci zarizeni 
Eco-counter Multi? 

1. Scitani vsech osob s rozlisenim Ano, monitorovaci zai'izenf Eco-counter Multi 
na cyklisty a pesi as rozlisenim zaznamenava a odlisuje cyklisty a pesf, vcetne 
smeru pohybu smeru pohybu. Do pesfch jsou zahrnuti pfipadne i 

dalsi osoby (napi'. in-line bruslari) . Muze bYt 
rozsifeno ina zaznamenavani automobilu. 

Podporujeme, plinuje me I tvorlme v putnerstvl s vaml 

Partnerstvl, o.p.s. je zaps~na v rejstfiku obecr1e prospMnych spoletnosll vedenem KraJSkYm soudem v Brne. odd II 0 , vlo!ka 187 I IC: 26268817 I DIC CZ26268817 



o. p.s. 
partnerstvi 

2. Ukladanf dat v hodinovych 
intervalech a jejich uchovanf po 
dobu min. 1 roku 

3. Prenos dat rucnfm odectem 
v lokalite scftace pomoci 
notebooku, pi'fpadne dalkove 
pres GSM 

4. Provoz baterie ve scftaci bez 
nutnosti pi'ipojenf na el. sff 

5. Zaruka na bezchybny provoz 
baterie 

6. Garantovany rozsah mefenf 
minimalne do dosahu 3 m ad 
monitorovaciho zaffzenf 

7. Jednoducha a mobilnf instalace 
umoznujici snadnou 
premfstitelnost zai'izeni, 
odolnost proti kradezi a 
poskozenf 

8. Bezproblemovy provoz za vsech 
beznych klimatickych podminek, 
odolnost vuci prachu a vlhkosti 

9. Zarucni doba min. 24 mesicu 

WWW.PART NERSTVI-O PS.CZ 

Partnerstvi, o.p.s. zalozemi Nadaci Partnerstvi 
Udolnl 33, 602 00 Brno, telefon: +420 515 903 11 1 

e-mail: partnerstvi.ops@nap.cz 

Ana, data jsou do pameti zarizen i ukladana 
v hodinovych intervalech a jsou v ni uchovavana po 
dobu min. 22 mesicu. 

Ana, data je mozne kdykoliv stahovat z datove 
jednotky do pocftace (napi'. notebooku) 
prostrednictvfm Bluetooth pripojeni pomocf 
dodavane aplikace Eco-link. 

Alternativou je dalkovY prenos dat pomocf GSM, 
kterY je poskytovany za poplatek vzdy na 12 mesfcu. 
V tomto prfpade jsou data automaticky stahovana a 
prenasena do aplikace Eco-visio vzdy 1x denne (cca 
ve 2h v noci). Rano jsou tak z tepla kancelare 
k dispozici data za vsechny predchozi dny. 

Ana, monitorovacf zarizenf funguje na baterie bez 
nutnosti pripojeni na elektrickou sff. 

Ana, zafizenf obsahuje 2 baterie: 
1) baterie pro napajeni pameti s prumernou 

zivotnostf 1 0 let 
2) baterie pro napajenf indukcnfch smycek a 

pyrosenzoru s zivotnostf 2 roky. 
3) 
Ana, pyrosenzor rna garantovany dosah 4 m a dve 
indukcni smycky jsou instalovany tak, aby pokryly 
pozadovanou sii'ku 3m. 

Ana, monitorovacf zai'fzeni je umfsteno v 
zamykatelnem kovovem sloupku s drevenym krytem, 
kterY je jisten visacfm zamkem. Tento zpusob 
zajisteni umoznuje i pojistenf scftace proti kradezi 
nebo poskozenL Kotveni sloupku je provedeno na 
sroubech v betonovem zakladu, proto je sloupek 
mozne i se zai'fzenfm uvniti' pfemfstit na jinou lokalitu 
die potfeby. Na miste instalace zustava pouze 
betonovY zaklad a indukcnf smycky, ktere se instaluji 
do povrchu komunikace a ktere tvoi'i zlomek ceny 
scitace. lndukcni smycky jsou tvoi'eny bezne 
dostupnymi kabely. 

Ana, monitorovacf zai'izenf bezproblemove funguje 
za vsech klimatickych podminek (otestovano 
v ruznych podmfnkach napi'. Svedska nebo 
Spanelska) a rna nejvyssi stupen ochrany proti 
prachu a vade IP68. 

Ana, zarucni doba u dodavaneho zai'fzeni cini 24 
mesicu. 

Podporujeme, pla nujeme a tvotlme v p artnerstvl s vAmi 

Partnerstvi, o.p.s. je zapsilna v rejsl/iku obem6 prospMnych spoletnosti veden~m Krajskym soudem v Brne, oddil 0 , vlo!ka 187/ IC: 26268817/ DIC: CZ26268817 
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WWW . PART N E RS TV I-O PS. CZ 

Partnerstvf, o.p.s. zalozena Nadaci Partnerstvi 
Udolni 33, 602 oo Brno, telefon: +420 515 90311 1 

e-mail : partnerstvi.ops@nap.cz 

3 Technicky popis funkcnosti a technicke parametry 
monitorovaciho zarizeni (scitace) 

3.1 Monitorovaci zarizeni Eco-Counter Multi 

Partnerstvi, o.p.s. dodava v CR ojedinely system monitoringu nemotorove dopravy a turistiky 
Eco·Counter, urceny pro sledovani pesich, cyklistU a dalsich uzivatelu stezek, tras a 
dopravnich pruhu. 

Zakladni vlastnosti monitorovacich zafizeni Eco·Counter 
jsou: 

• Selektivni scitani cyklistu a pesich 
• Scitani s rozlisenim smeru pohybu. 
• Nepret..Zite scitani v hodinovych intervalech. 
• Jednoducha montaz ve mestech i volne pi'irode. 
• Provoz na baterie s zivotnosti az 1 0 let bez potreby 

pripojeni k elektricke siti. 
• Odolnost vuCi vandalismu i nepriznivym klimatickym 

vlivum. 
• Profesionalni zpracovani dat pomoci specializovaneho 

softwaru do tabulek a grafU, moznost exportu do formatu 
XLS, BMP aj . 

Monitorovaci zarizeni Eco·Counter Multi se sklada z nekolika casti: 

0 

1. Datova jednotka Eco·combo- slouzi k uchovavani zaznamenanych dat 
2. Senzor Multi - kombinace pyroelektrickeho senzoru a indukcni smycky, 

zaznamenava pesi, cyklisty, in-line bruslare, prip. automobily; 
3. Software Eco-Visio- predstavuje nastroj pro spravu, vyhodnoceni a export dat. 

3.1.1 DATovA JEDNOTKA Eco-coMso 

Scitaci datova jednotka je zakladem celeho monitorovaciho systemu. Plni nekolik zakladnich 

funkci: 

• ziskavani dat ze senzoru 
• archivace dat v pameti po dobu 22 mesicu 
• pfenos dat do netbooku nebo PDA pres bluetooth pri rucnim stahovani dat 
• pi'ipadne pi'enos dat pres GSM modem do PC uzivatele pri dalkovem stahovani dat 

Podporujeme, planujeme a tvorl me v pa rtneratvl s vaml 

Partnerstvi, o.p.s . je zaps~na v rejstriku obecn~ prospMnych spoleenostl vedenem Krajskym soudem v Bm~. oddil 0, vlozka 187 t iC: 262688 17 I DIC: CZ26268817 



II P~~tnerstvi 
WWW. PA RTN ER STV 1-0 PS . CZ 

Partnerstvi, o.p.s . zalozena Nadaci Partnerstvi 
Udolni 33, 602 00 Brno, telefon: +420 515 903111 

&-mall: partnerstvi.ops@nap.cz 

Mimoi'adne vykonna a zabezpecena jednotka byla vyvinuta tak, aby pouzite elektronicke 
vybaveni ve scftacf jednotce Eco-counteru fungovalo bezchybne po celou dobu funkcnosti 
vyrobku. Zivotnost pouzite baterie az 1 o let - umoznuje 
datove jednotce, aby zustala zapecetena a byla 
vodotesna. 

Technicka specifikace: 
• Rozmery: 16 em v prumeru 
• Hmotnost: 0,95 kg 
• Zivotnost baterie: 1 0 let 
• Provoznf teplota: -40°C az + 50°C 
• Vodotesnost: IP 6,8 
• Provedeni: zpevneny polyuretan, plech 
• Kompatibilni senzory: vsechny 

3.1.2 5ENZOR MUL Tl 

MUL Tl- scitani vsech osob s rozlisenim cyklistu a pesich a rozlisenim smeru 
• Zaznam elektromagnetickeho impulzu kola 

pomocf indukcnich smycek instalovanych 
v povrchu komunikace (cykliste) a 
tepelneho zarenf lidskeho tela pomoci 
pyroelektrickeho cidla (pesf vc. in-line atd.). 

• Scitanf s rozlisenfm cyklistu a pesfch (in
line bruslari jsou pocitani jako pesi). 

• Rozlisenf smeru pohybu TAM a ZPET. 
• Jedna smycka pokryva standardne 1,5m. 

Bezne jsou dodavany a instalovany 2 
smycky. Garantovany dosah pyrosenzoru 
je 4 m. 

• lnstalace smycky pod povrch komunikace a pyrosenzoru do zamykatelneho kovoveho 
sloupku s di'evenym krytem. 

• Senzory jsou napajeny bateriemi s zivotnosti 2 roky. Nasledne je mozne u vyrobce 
zakoupit dalsf baterii. 

• lndukcnf smycky se bezne instalujf cca 5 em pod povrch komunikace, takze zustavaj f 
v mfste instalace trvale. 

3.1.3 SOFTWARE ECO-VISIO 

V souladu s nejnovejsfmi trendy pripravila spolecnost Eco-counter on-line software Eco-Visio, 
prfstupny z libovolneho pocftace pripojeneho k internetu. Nenf tedy nutne ho instalovat do 
pocftace. Tento software nabfzf optimalnf resenf pro vizualizaci i analyzu dat. Eco-visio byl 
vyvinut specialne pro monitorovad zarfzenf Eco-Counter a umoznuje implementaci dalsfch dat 
souvisejfcfch s monitoringem (napr. data o pocasf). Jednou z jeho prednostf je, ze je 
uzivatelsky velmi prfjemny. Software je dodavan v casove neomezene licenci, ktera umoznuje 
vytvorit az 30 uzivatelskych prfstupu (uzivatelske jmeno, heslo). 

Pod po ruj eme, pl~nuj eme a l vorlme v partnerslvl s vam l 

Partnerstvl. o.p.s. je zaps~na v rejstfiku obecn6 prospl!~nya, spoleenosti vedenem Kla)skym soudem v Bme. oddil 0, vtoZJ<a 187/ IC: 26268817/ OIC: CZ26268817 
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partnerstvf 

Software ECO-Visio umozl'\uje: 

WWW. PARTNERS TV l-OPS . CZ 

Partnerstvf, o.p.s. zalozena Nadaci Partnerstvi 
Udolni 33,602 00 Brno, telefon: +420 51 5 903111 

e-mail: partnerstvi.ops@nap.cz 

• Komplexnf management scftacu, vcetne geografickeho zobrazenf; 
• Prfstup pouze pro autorizovane uzivatele (uzivatelske jmeno, heslo); 
• Zobrazeni data jejich modifikace, slouceni scftacu; 
• Export dat do formatu (Excel, Word, PDF); 
• Grafickou prezentaci dat ve formatu grafU; 
• Vytvorenf souvisleho toku nacftanych dat; 
• Automaticke vytvarenf reportu s moznostf prizpusobenf individualnfm pozadavkum. 
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Ukazka Eco-Visio: Vyvinuto pro profesionalni prezentaci dat o outdoorovem scitanf lidf. 

Software ECO-Visio obsahuje softwarovy doplnek ECO-Link. Po instalaci Eco-Link do 
netbooku (s bluetoothem a OS Windows) slouzf ke stahovanf dat ze scitacf datove jednotky 
do netbooku. V prostredf netbooku umoznuJe automatickou identifikaci kazdeho 
monitorovacfho zai'fzeni, tabulkove i graficke zobrazeni dat a serizen f nastavenf senzoru 
monitorovacfho zarfzeni. 
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4 SchematickY nakres propojeni jednotlivjch komponent 

Datova jednotka 

Eco-combo 
Prevodnik signalu 

z indukcnich smycek 

indukcnich smycek 

lndukcni smycky (2 ks) 

Podp orujeme, planujeme a tvorlme v partnerstvl s va ml 

Partnerstvl, o p.s je zapsana v rejstliku obec.OO prosp6~nych spolefnosti vedenem Kfajskym soudem v Brne. oddll 0, vloika 187 / IC: 26268817/ DIC: CZ26268817 



• P~~tnerstvi 
WWW. PARTN ERSTVI-OPS.CZ 

Partnerstvi, o.p.s. zalozena Nadaci Partnerstvi 

Udolni 33,602 00 Brno, telefon: +420 515 903 111 

e-mail: partnerstvi.ops@nap.cz 

95 

50 em 

5 Nakres situovani zarizeni a jeho instalace na cyklostezce 

Pohled z boku 

Kovovy sloupek s drevE'mym krytem (V 95 em x S 27 em x H 14 em) 

Sloupek obsahuje (odshora) pyroelektricky senzor, datovou jednotku, baterii a 

pfevodnfk signalu z indukcnfch smycek. 

Betonovy zaklad se srouby (V 50 em x S 37 em x H 24 em) 

V zakladu jsou 4 srouby pro prichycenf kovoveho sloupku, tim je umozneno 

oddelanf sloupku a premfstenf na j inou lokalitu s jinym betonovym zakladem. 

lndukcni smycky (2 ks- D 140 em x S 40 em, mezera mezi smyckami 10 em) 

lndukcnf smycky jsou tvoi'eny 8 zavity kabelu ulozenych v drazkaeh vyi'ezanych 

v povrehu komunikaee (hloubka drazky 4-6 em, sfrka eea 1 em). 

140 em ~--------140em ----------~ 

10 em 

Pohled shora 

27em 

37 em 

CYKLOSTElKA (sire 300 em) 

~--------140em --------~ .---------140em --------•1 ... 
10 em 

Podporujeme, planujeme a tvoflme v partnerstvi s vaml 

Partnerstvi, o.p.s. je zapsana v rejstliku obecne prospMnych spoleCnostl vedenem Krajskym soudem v Brne, oddil 0 , vloil<a 187/tC: 26268817/ DtC: CZ26268817 



o.p.s. 
partnerstvi 

WWW. PARTNERSTVI-OPS . CZ 

Partnerstvf, o.p.s. zalozena Nadaci Partnerstvi 
Udolni 33,602 00 Brno, telefon: +420 515 903111 

e-mail: partnerstvi.ops@nap.cz 

Podporujeme , p16nujeme a t voflme v partnerstvl s viml 

Partnerslvl, o.p.s. je zapsana v rejstfiku obecne prospMnych spole¢nostl vedenem Krajskym soudem v Bme, oddil 0 , vlotka 187/IC: 26268817 I OIC: CZ26268817 




	ADP52D5.tmp
	 Smlouva o spolupráci




