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Příloha č. 8 Výzvy k podání nabídky 

Popis předpokládaného rozsahu stavby 

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění zakázky je zhotovení a dodání jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu a 
obsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP/DPS) pro stavbu 
„Parkovací plochy v areálu sportovišť, ul. Chvalšinská, Český Krumlov“ .  

Popis situace: 

V rámci investičních aktivit města Český Krumlov bylo rozhodnuto zařadit mezi připravované 
investiční akce stavbu "Parkovací plochy v areálu sportovišť, ul. Chvalšinská, Český Krumlov" . V 
rámci této stavby by mělo dojít k vytvoření zpevněných parkovacích ploch v areálu sportovišť v ul. 
Chvalšinská (silnice I/39) v Českém Krumlově. Jedná se o plochu před objektem zimního stadionu a 
bývalého letního kina (stavební objekt SO 01) a plochu u objektu sportovní haly (stavební objekt SO 02). 
Součástí zadání je vyřešení odvodu povrchových vod včetně úpravy chodníku podél ul. Chvalšinská s 
ohledem na ochranu přilehlých objektů jiných vlastníků (stavební objekt SO 03) a návrh umístění 
veřejného osvětlení všech parkovacích ploch (stavební objekt SO 04). Veškeré objekty budou řešeny 
v souladu s příslušnými platnými normami, předpisy (ČSN, TP, TKPD) a zákonnými ustanoveními. 

Při realizaci akce může dojít k potřebě koordinace s investiční akcí jiného investora - uložení STL 
plynovodu do pozemků. Tato akce není předmětem tohoto projektu. 

Místo je zřejmé z přehledné situace. 

 

Předpokládaný rozsah stavby včetně schématického vyznačení jednotlivých stavebních objektů je popsán 
v zákresu předpokládaného rozsahu stavby (1:600), který tvoří přílohu tohoto popisu. Současně je 
přiložena situace stávajících inž. sítí (1:1000). 

Stavba bude rozdělena na dvě části. První část tvoří plocha před a vedle objektu zimního stadionu a mezi 
objekty letního kina a domu Chvalšinská 139 - v zákresu předpokládaného rozsahu stavby je ohraničena 
červeně. V rámci projektové dokumentace bude řešena i stavební připravenost pro  umístění prvků 

zájmové území 
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systému placeného stání. Technologická část systému placeného stání není předmětem projektu. Součástí 
první části stavby bude i návrh řešení odvodu povrchových vod včetně příp. úpravy chodníku podél ul. 
Chvalšinská s ohledem na ochranu přilehlých objektů třetích osob. 

Druhou část stavby tvoří plocha mezi objektem klubovny skautů (hrázděná stavba) a objektem sportovní 
haly - v zákresu předpokládaného rozsahu stavby ohraničena modře. 

Pro obě části stavby je nutné řešit umístění veřejného osvětlení a odvodnění parkovacích ploch.  

Stejným způsobem bude členěna i projektová dokumentace a soupisy prací. 

Projektová dokumentace bude členěna na tyto základní stavební objekty. 

Část I. 

SO 01 Parkovací plochy 
Jedná se o vytvoření plochy pro parkování vozidel s hmotností do 3,5 t v režimu placeného stání se 
zachováním průjezdu k objektům letního kina, volejbalových kurtů a zázemí zimního stadionu (rozsah dle 
přílohy). Systém placeného stání není předmětem projektu, součástí projektu musí být návrh stavební 
připravenosti pro umístění prvků placeného stání. Systém bude obdobný jako ten, který je  využíván na 
stávajících parkovištích ve městě Český Krumlov, jejichž provozovatelem je společnost 
Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. V rámci přípravy projektu musí být návrh na umístění prvků 
parkovacího systému konzultován se zástupci této společnosti. Odvodnění parkoviště bude řešeno 
samostatně - viz SO 03. 

SO 03 Odvodnění parkovacích ploch a ochrana přilehlých objektů před povrchovou vodou 
Jedná se o zpracování návrhu řešení pro odvedení povrchových vod z nově vytvořených parkovacích 
ploch a úpravy stávajícího chodníku vedoucího podél ul. Chvalšinská do toku Polečnice včetně návrhu 
opatření vedoucích k maximální ochraně přilehlých objektů třetích osob před těmito vodami. 

SO 04 Veřejné osvětlení 
Jedná o zpracování návrhu nového veřejného osvětlení včetně kabelového vedení pro SO 01. Návrh musí 
být doložen světelným výpočtem. 

Část II. 

SO 02 Parkovací plochy 
Jedná o vytvoření parkoviště pro uživatele a návštěvníky sportovní haly, popř. fotbalového stadionu 
v návaznosti na stávající parkovací plochy (rozsah dle přílohy). Odvodnění parkoviště bude řešeno 
samostatně - viz SO 03. 

SO 03 Odvodnění parkovacích ploch a ochrana přilehlých objektů před povrchovou vodou 
Jedná se o zpracování návrhu řešení pro odvedení povrchových vod z nově vytvořených parkovacích 
ploch do toku Polečnice. 

SO 04 Veřejné osvětlení 
Jedná o zpracování návrhu nového veřejného osvětlení včetně kabelového vedení pro SO 02. Návrh musí 
být doložen světelným výpočtem. 

V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty po 
konzultaci a odsouhlasení objednatelem dodatečně zahrnuty do projektové dokumentace. 

Navržené technická řešení a rozsah oprav budou vycházet ze zhotovitelem provedených průzkumů. 

Požadavky na zpracování a dodání PD: 

1. Zhotovitel PD svolá před zahájením prací na projektové dokumentaci vstupní jednání a v průběhu 
zpracování PD svolá 1 až 2 výrobní výbory, na které budou pozváni kromě zástupců správců sítí 
rovněž zástupci společnosti Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. a PRO-SPORT ČK o.p.s. 
Případné připomínky z těchto jednání zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. 

2. Projektová dokumentace bude provedena v obvyklém členění dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
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projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokladová část bude 
obsahovat všechna potřebná závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření  dotčených 
orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Objednatel poskytne zhotoviteli 
potřebnou součinnost pro jejich zajištění. 

3. Projektová dokumentace bude řešena v rozsahu podle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací“, vydané MD – OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, v aktuálním znění. 

4. Součástí projektové dokumentace bude soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný 
v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel 
zpracuje oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet) a neoceněný soupis 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz výměr). 

5. Projektová dokumentace bude dodána v 8 tištěných vyhotoveních. Součástí vyhotovení č. 1 bude 
rozpočet, součástí každého dalšího vyhotovení bude výkaz výměr. Projektová dokumentace bude 
kromě tištěné podoby předána na CD nosiči ve formátu *.pdf. Rozpočet a výkaz výměr budou 
předány na CD nosiči ve formátu kompatibilním s MS Excel. 

6. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, nesmí podávat informace o zakázce žádnému 
jinému subjektu, jinak mu bude zakázka odejmuta se všemi důsledky jako při nesplnění podmínek 
zakázky. 

7. Termín odevzdání hotové dokumentace je 15. dubna 2016. 


