
                      Z a d á v a c í   ř í z e n í 
evidenční č.zakázky Jav/01/2010 

 

 
 

Název zakázky : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JAVORNÍK 
 

 
Zadavatel veřejné zakázky :  Obec Javorník 

Zastoupený starostou:             Mgr. Zdeňkem Bouškou 
      Javorník 26 

                                              568 02  Svitavy 2 
                                              IČ :   00579556 

                                              DIČ : CZ00579556  
                                             bankovní spojení : ČS a.s., Svitavy  

                                              BÚ 1283335349/0800 
 

 

vypisuje 
 

výzvu k podání nabídky na realizaci akce:  
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JAVORNÍK, 

kdy předpokládaná hodnota v případě stavebních prací, služeb nebo 
dodávek nedosáhne finančního limitu vyplývajícího z ustanovení §12 odst. 

6 zák. 137/2006 Sb. 
 

 
Akce : Územní plán obce Javorník 

 
1. Předmět zakázky 

 
Předmětem zakázky je náhrada stávajícího Územního plánu obce 

Javorník novým Územním plánem obce s potřebnými změnami podle 

současné legislativy. 
 

I. etapa – doplňující průzkumy a rozbory – nad rámec územně 
analytických podkladů 

 
II. etapa – návrh Územního plánu 

 
III. etapa – upravený návrh a čistopis Územního plánu 

 
2. Rozsah a obsah zakázky 

 
Doplňující průzkumy a rozbory a Územní plán budou zpracovány dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. 



Grafická část bude zpracována digitálně v systému MicroStation (ve 

formátu .dgn) s možností exportu do prostředí ArcGIS (technologií 
ESRI), textová část ve formátu MS WORD (.doc). 

 

Obsah Územního plánu bude odpovídat vyhlášce č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území v platném znění a příloze č. 

7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti v platném znění. 
Územní plán bude zpracován v souladu s metodikou digitálního 

zpracování územních plánů pro Pardubický kraj (MINIS). 
 

Nedílnou součástí podkladů zadání výběrového řízení je návrh zadání 
ÚPO obce Javorník, který je vyvěšen na adrese 

http://www.svitavy.cz/rad/odbory/vys.htm Jednání k územním plánům 
– Územní plán Javorník – návrh zadání.  

 
Dokumentace bude obsahovat 

 

II. - III. etapa: návrh, upravený návrh a čistopis Územního plánu 
 

1. Územní plán : 
a) Textovou část s podrobnou specifikací podmínek pro využití ploch 

b) Grafickou část  
- výkres základního členění území            1 : 5 000 

- hlavní výkres                                       1 : 5 000 
- výkres veřejně prospěšných staveb,  

  opatření a asanací                                 1 : 5 000 
 

 
2. Odůvodnění Územního plánu : 

a) Textovou část s komplexním zdůvodněním přijatého řešení a 
vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL. 

b) Grafickou část 

- koordinační výkres                                           1 : 5 000 
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 10 000 

- koncepce dopravní a technické infrastruktury     1 : 10 000  
- výkres širších vztahů                                       1 : 100 000 

 
Návrh Územního plánu bude odevzdán ve dvou vyhotoveních a 1x v 

digitální formě na datovém nosiči ve formátu *.tif pro prezentaci na 
internetu. Upravený návrh bude odevzdán ve dvou vyhotoveních a 1x 

v digitální formě, čistopis ve 4 vyhotoveních a 3x v digitální formě na 
datovém nosiči ve formátu *.dgn, včetně popisu datových vrstev. a 

dále ve formátu *.tif s geografickým usazením do souřadnic S-JTSK 
*.tif pro prezentaci na internetu.  

 

http://www.svitavy.cz/rad/odbory/vys.htm


Případné dotazy v průběhu zadávacího řízení zodpoví starosta obce – 

Zdeněk Bouška na e-maily :  
javornik.obec@tiscali.cz         bouskaz@seznam.cz 

 

3. Prokázání kvalifikačních předpokladů 
 

Uchazeč doloží ve své nabídce : 
 

- prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského 
listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel 

zapsán), oprávnění k podnikáni doložit v ověřené kopii. 
 

4. Způsob hodnocení nabídek 
 

a) výše celkové ceny vč. DPH v Kč - 85% 
b) záruční lhůta – 10% 

c) termín plnění – 5% 
 

5. Způsob zpracování nabídkové ceny 

 
Nabídková cena bude rozčleněna na jednotlivé předměty zakázky a  

uvedena v následující tabulce. Cena bude uvedena v tomto členění: 
 

a) nabídková cena bez DPH 
b) samostatně DPH 

c) nabídková cena včetně DPH 
 

Nabídková cena bude dále členěna na jednotlivé etapy (doporučujeme 
uvést v tabulce). 

Nabídková cena bude v nabídce a následně i v budoucí smlouvě 
definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady 

nutné k realizaci předmětu zakázky. Uchazeč je povinen seznámit se 
předem se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na 

cenu nabídky. V případě, že některá z etap nebude realizována, bude 

konečná cena upravena po vzájemném odsouhlasení a uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo oběma stranami. 

 
6. Lhůta pro podání nabídek a místo otvírání obálek 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.1.2011 ve 12:00 hodin ve 

Společenském a vzdělávacím centru Javorník – převzetí může potvrdit 
pracovník obce nebo MŠ s otiskem razítka OÚ nebo MŠ. 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne na OÚ v Javorníku dne 
10.1.2011 v 16:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se mají právo 

zúčastnit ti zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly přijaty. 
 

mailto:javornik.obec@tiscali.cz
mailto:bouskaz@seznam.cz


Nabídky budou podávány osobně nebo doporučenou poštou, 

v uzavřených obálkách s označením : „Neotvírat – výběrové řízení : 
Územní plán obce Javorník". 

 

Na adresu :  Obecní úřad Javorník 
   Javorník 26 

                   568 02  Svitavy 2 
 

7. Prohlídka místa plnění zakázky 

 
Prohlídku místa realizace zakázky lze vzhledem k přístupnosti 

uskutečnit individuálně. V případě zájmu je možné prohlídku dohodnout 
po telefonické domluvě na  tel.: 724 602 275 (starosta) nebo 

732 766 407 (místostarostka). 
                          

8. Další podmínky soutěže 
 

a) Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo se všemi náležitostmi a  
údaji, podepsaný oprávněnou osobou a opatřený razítkem. 

b) Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na 

zadávacím řízení ani na vrácení podané nabídky. 
c) Zadavatel sdělí písemně všem uchazečům výsledek výběrového 

řízení. 
d) Jméno a příjmení /obchodní jméno/ název vybraného dodavatele 

bude zveřejněno. 
 

9. Práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo : 
- výběrové řízení zrušit 

- neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem 
 

 
V Javorníku 13.12.2010 

 

 
                                                                     Mgr. Zdeněk Bouška 

                                                                          starosta obce 
 


