
 
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 3 

 DNE: 26.11.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 35/2018/OKS 

 

NÁZEV: 
 

Zadání projektu Revitalizace stromo řadí ZR 2019 
 

ANOTACE: 
Zadání zpracování dokumentace pro Revitalizaci stromořadí ve Žďáře s předpokládaným 
podáním žádosti o dotaci na realizaci akce. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci uličních stromořadí ve Žďáře nad Sázavou a 
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Josefem Součkem, sídlem:  Vlkonice 
46, 257 56 Neveklov, IČO: 70138397, s rozsahem prací dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, za cenu 
v místě a čase obvyklou - max. 390 tis. Kč bez DPH.       
 
 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

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

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

OKS 

Předkládá: 

 

 



Nazev materialu: Zadani projektu Revitalizace stromoi'adi ZR 2019 

Pocet stran: 2 

Pocet priloh: 1 
1 - Rozsah praci Revitalizace stromoradi ZR 2019 

Popis 
Vzhledem k soucasnemu stavu zelene mesta je navrhovano pokracovat v zasadni udrzbe stavajici 
verejne zelene, a to pfipravou akce, na jejiz realizaci bude zpracovana zadost o dotaci z OPZP: 
,Revitalizace stromoradi ZR 2019". Na zaklade vystupu z probihajici aktualizace pasportu zelene 
mesta a vzhledem k moznosti podat v roce 2019 zadost o podporu takoveho zameru mesta 
z dotacnich prostredku OPZP byl stanoven rozsah ulic, ve kter9ch bude proverena moznost a 
podminky provedeni revitalizace ulicnich stromoradi. Nejprve bude zpracovana studie, ktera 
potvrdi- upresni rozsah projektu predevsim koordinaci s ostatnimi zamery mesta ve vytipovanych 
lokalitach a koordinaci s potrebami vlastniku a spravcu stavajicich inzenyrskych siti a jejich 
potrebnou ochranou. 
Zpracovani projektove dokumentace die podminek pfislusneho dotacniho programu je navrhovano 
zadat pfimo zpracovateli, ktery. v minulosti jiz pro mesto uspesne zpracoval obdobnou projektovou 
dokumentaci a spli\uje potrebnou odbornost. Jedna se o verejnou zakazku maleho rozsahu na 
sluzby. Zadani uvedene zakazky lze proves! v rezimu die radou mesta chvalene smernice k 
zadavani verejnych zakazek maleho rozsahu (u zakazek do 500 tis. Kc bez DPH nutno oslovit min. 
3 uchazece), rada mesta je opravnena rozhodnout o pfimem zadani. Navrzeno je prime zadani, 
ktere pro uvedenou zakazku povazujeme za primereny zpusob vyberu dodavatele, ktery. jiz svou 
odbornost pro dane sluzby mestu na minule obdobne zakazce prokazal a ziskal ji na zaklade 
vyberoveho rizeni z 8 uchazecu, kteri podali nabidky. 

Geneze pi'ipadu 

Navrh i'eseni 
Viz navrh usneseni. 

Varianty navrhu usneseni 
Neschvalit 

Doporuceni pi'edkladatele 
Doporucuji schvalit usneseni die navrhu. 

Stanoviska 



~~ .. 

, "Projekt revitalizace ulicnich stromoradi, Zd'ar nad 

Soucasti projektove dokumentace: 
1. Studie: 

Sazavou": 

- aktualizace inventarizace stromu na dotcenych plochach 
- studie vysadby drevin v dotcenych ulicich vcetne konzultaci a predstaveni projektu 
- inzenyrskou cinnost v ramci akce 

Seznam ulic: 
1. Husova 
2. Drdlova 
3. Hutafova 
4. Tyrsova 
5. Strojirenska 
6. Binkova 
7. Dolni 
8. Jungmannova 
9. Bezrucova 
10. Santiniho 
11 . Veselska 
12. Zahradni 
13. Jiriho Podebrad 
14. 1. maje 
15. Barakova 
16. Horni 
17. Brnenska 
Orientacni pocet di'evin k vysazeni v dotcenych ulicich je 870 kusu, vzhledem k pfitomnosti sill technicke 
infrastruktury je mozne pocitat s Y9sadbou cca 450 kusu stromu. 

- aktualizace inventarizace stromu v dotcenych ulicich (eel kern cca 500 stromu) 
V ramci aktualizace inventarizace drevin budou aktualne zhodnoceny veskere dreviny a proveden detailni 
navrh opatreni. V ramci navrhu opatreni bude specifikovan pfipadny arboristicky zasah, navrteno kaceni ci 
ponechani dreviny bez zasahu. 
Vystupy aktualizace inventarizace di'evin: 
- mapov9 podklad navrhu kaceni a oseti'eni drevin 
- tabulkova cast vcetne detailniho navrhu opatreni 
- pruvodni zprava se sumarizaci zjistenych dat 
- fotodokumentace dotcenych drevin ve vegetacnim obdobi 
V ramci aktualizace inventarizace dfevin bude provedena pfiprava podkladu a ramcove posouzen i 
moznosti Y9sadby s prihlednullm k pfitomnosti sill technicke infrastruktury. 

• studie vysadby di'evin v dotcenych ulicich 
Studie bude zahrnovat uzemi die rozpisu ulic: 
Studie bude popisovat sirsi vztahy a navaznosti, reSit problematiku sill technicke infrastruktury, podrobne 
navrhovat sortiment pro vysadbu do jednotlivych ulic vcetne poctu kusu v jednotlivych ulicich. 
Studie bude v rozpracovanosti konzultovana s investorem as dotcenymi organy a institucemi (odbor 
zivotniho prostredi, AOPK, spravci sill. 
Soucasti konzultaci bude prezentace zameru obcanum mesta Zd'ar nad Sazavou, pfipadne pi'edstaveni 
projektu vedeni mesta. 



Studie bude obsahovat: 
- textovou cast pruzkumu 
- textovou cast navrhu 
- mapovy podklad navrhu 

- inzenyrskii cinnost v riimci akce 
V ramci akce bude provadena inzenyrska cinnost v souvislosti s probfhajfcimi sftemi technicke 
infrastruktury. Do mapoveho podkladu budou orientacne zakresleny site technicke infrastruktury a 
nasledne budou jednotlivf spravci sftf osloveni pro vyjadfeni k navrhu vysadby stromu. 

2. Proviideci projekt: 
- provadeci projekt pro podani zadosti o dotaci z OPZP 
- biologicke posouzeni vybranych ploch 

-proviideci projekt pro podiini ziidosti o dotaci z OPZP 
Provadeci projekt bude vypracovan v takove podobe, aby mohl bY\ pouzit pro podani zadosti o 

dotaci z OPZP, vyhledanf dodavatele (vyberove fizeni) a pro vlastni zhotovenf stavby. Provadeci projekt 
bude vychazet ze schvalene verze Studie s ohledem pfftomnost jednotlivych inzenyrskych sfti. 

Projektovii dokumentace bude obsahovat: 
- pruvodn f a technickou zpravu 
- osazovacf plan jednotlivych ulic 
- vytycovacf plan 
- vykaz vymer pracf a materialu 
- orientacnf rozpocet pracf a materialu 
- navrh nasledne pece o vysadby 

Projektova dokumentace bude odevzdana v tistene i digitalnf podobe. Dokumentace bude 
odevzdana v poctu 4 pare v tistene forme a v poctu 2 pare v elektronicke podobe na Cd nebo DVD nosici v 
uzavfenych i otevfenych formatech. 

- biologicke posouzeni 
Biologicke posouzenf bude zpracovano u vybranych exemplaru a bude odpovfdat pozadavkum AOPK pro 
dotcenou vyzvu. 

3. Zakresleni skutecneho stavu po realizaci 
- po dokoncenf realizacnfch pracf bude provedeno zakreslenf skutecneho stavu po realizaci vcetne tabulek 
pro jednotlive vysazene dreviny tak, aby data mohla byt nasledne prevedena do pasportu zelene mesta 
Zdar nad Sazavou 
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