Příloha č. 1 Podrobný popis předmětu plnění
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje projektovou dokumentaci na akci „Přírodní koupací biotop
Lanškroun“ v rozsahu:
•
•
•

Příprava zakázky
Místní šetření, měření, vstupní podklady, jednání, rekognoskace terénu
Inženýrsko-geologický/hydrogeologický průzkum (IGP/HGP) – sondy
Údaje ČHMÚ

•
•
•

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení ( DUR+DSP ) protipovodňových úprav
Projektová dokumentace - společná (DUR+DSP)
Výkaz výměr a Rozpočet
Ostatní práce: IČ – stanoviska správců IS o existenci, IČ – stanoviska DOOSS, Rozbory
sedimentů a zemin, kompletace a tisk PD (6 paré + CD/USB flash disk) v rozsahu textová
část + výkresová část

-

Oznámení záměru podle příl.č.3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP bez
příp. studií, které mohou být vyžadovány orgány státní správy, jako např. hluková,
hodnocení podle § 67 a §45i, Zák. 114/1992 Sb., a obsahující pouze základní biologické
průzkumy.

-

Dokumentace pro územní řízení ( DUR )
• Biotop - koupaliště
• Biologická část + filtrace
• Objekt zázemí
• Cyklostezka
• Zpevněné plochy, chodníky, příjezdová komunikace
• Napojení na technickou infrastrukturu
• Herní prvky
• Hřiště
• Vybavení areálu
• Oplocení
• Ostatní práce: IČ – stanoviska správců IS o existenci, IČ – stanoviska DOOSS,
kompletace a tisk PD (6 paré + CD/USB flash disk) v rozsahu textová část + výkresová
část

-

Dokumentace pro stavební povolení ( DSP )
• Biotop - koupaliště
• Biologická část + filtrace
• Objekt zázemí
• Cyklostezka
• Zpevněné plochy, chodníky, příjezdová komunikace
• Napojení na technickou infrastrukturu
• Herní prvky
• Hřiště
• Vybavení areálu
• Ostatní práce: IČ – stanoviska správců IS o existenci, IČ – stanoviska DOOSS,
kompletace a tisk PD (6 paré + CD/USB flash disk) v rozsahu textová část + výkresová
část

-

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
• Projektová dokumentace v rozsahu textová část + výkresová část
• Výkaz výměr a Rozpočet
• kompletace a tisk PD (6 paré + CD/USB flash disk)

Zhotovení projektové dokumentace navazuje na studii „Přírodní koupací biotop Lanškroun“
zpracovanou firmou BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov, IČO:26230283. Touto
studií je dáno i místo provedení díla.
Vypracovanou dokumentaci pro územní a stavební řízení zhotovitel předá objednateli v šesti
tištěných vyhotoveních. Dokumentaci pro realizaci stavby v šesti tištěných vyhotoveních, z čehož
vyhotovení min. č. 1 až 3 budou autorizovány a současně na CD nebo USB flash disku ve formátu
.xls, .pdf.
Objednatel poskytne součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci předmětu smlouvy a
geodetické zaměření stáv. stavu JTSK, Bpv, KM, DMT. Specializované posudky (např. hluková
studie, hodnocení podle § 67 a §45i, Zák. 114/1992 Sb. apod.) a majetkové vztahy související
s plněním díla mezi objednatelem a třetími osobami nejsou předmětem díla.
Maximální přípustná celková výše nákladů na vybudování přírodního koupacího biotopu
Lanškroun dodavatelem zpracované DPS nesmí dle soustavy ÚRS platné ke dni podpisu smlouvy
se zhotovitelem PD přesáhnout 60 mil. Kč bez DPH.
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