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NÁZEV: 
 

Vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Jamská - 
Nákupní park“ 

 

ANOTACE: 
Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: Místní komunikace Jamská - Nákupní park bude 
zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na stavební práce ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších přepisů, pro stavbu „Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad 
Sázavou“ včetně zadávacích podmínek, a komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. 

Starosta města: Místostarostka města: Místostarosta města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a ObŽÚ: Odbor životního prostředí: Krizové řízení: 

Oddělení finanční kontroly a 
interního auditu: 

Městské policie:  

Zpracoval: 

Bc. Jana Kotoučková, DiS., 
administrátorka veřejných zakázek 

Předkládá: 

Ing. Jan Prokop, vedoucí odboru 

 



 

Název materiálu: Vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavby „Místní 
komunikace Jamská - Nákupní park“ 

 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 2, 125 stran (příloha 1 - zadávací dokumentace včetně příloh, příloha 2 - návrh komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek) 
 
Popis 
Předmětem veřejné zakázky je uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž 
vyplývá povinnost dodavatele provést dílo spočívající ve zhotovení novostavby místní komunikace 
propojující stávající komunikace v místě nákupního parku s komunikací v ul. Jamská ve Žďár nad 
Sázavou. Součástí díla je rovněž smíšená stezka pro chodce a cyklisty, osvětlení komunikace a 
zastávka MHD v zálivu. 

Účelem veřejné zakázky je snížení dopravního zatížení a ucelení pěších tras v zájmovém území – 
navrženou místní komunikací dojde k propojení ulic Brněnská a Jamská, zlepší se dostupnost 
nákupního parku díky smíšené stezce pro chodce a cyklisty a zastávce MHD. 

Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: Místní komunikace Jamská - Nákupní park bude 
zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Dopad do rozpočtu města 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 41 900 000 Kč bez DPH. Stavba bude zahájena po 
vydání stavebního povolení – předpoklad březen 2023. dílo má být zhotoveno do 14 měsíců od  
převzetí staveniště. Stavba bude probíhat v letech 2023 až 2024. 
V rozpočtu města na rok 2022 je 1 mil. Kč na dofinancování přípravy akce. Na realizaci stavby je 
vysoutěžen úvěr ve výši 30 mil. Kč, s tím že výdaje na realizaci budou, kryty zapojením úvěru 
v letech 2023 až 2024. 
 
Geneze případu 

 vypracování projektové dokumentace (listopad 2021) společností PROfi Jihlava spol. s r.o., 
Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO: 18198228 

 úprava rozpočtu (červen 2022) společností PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 
586 01 Jihlava, IČO: 18198228 

Návrh řešení 
 RM schvaluje předložený materiál 
 RM neschvaluje předložený materiál 

Varianty návrhu usnesení 
 Rada města po projednání schvaluje: 

o vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Jamská – 
Nákupní park, Žďár nad Sázavou“ včetně zadávacích podmínek a 

o komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. 
 Rada města po projednání neschvaluje: 

o vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Jamská – 
Nákupní park, Žďár nad Sázavou“ včetně zadávacích podmínek a 

o komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. 
 

Doporučení předkladatele 
Odbor strategického rozvoje a investic doporučuje předložený materiál schválit. 
 
Stanoviska  
----- 


