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MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mírové náměstí 15/7, Litoměřice     PSČ 412 01 

Kancelář starosty a tajemníka 

 

 

 

 

Vaše značka:   
Ze dne: 03.04.2017  

 

 
č. j.: MULTM/22469/17/KST/ECh   
Sp. zn.:    
    
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková   
Telefon: +420 416 916 206   
Fax: +420 416 916 211   

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 

 

 

   

Litoměřice 13.4.2017 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 3.4.2017 

Vážený pane , 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice dne 

3.4.2017, Vám sdělujeme:  

Požadované informace: 

bod 1) sdělení informací o výběrovém řízení na opravu ulice Palachova (počet účastníků, 

kritéria výběru, složení výběrové komise, zápis ze zasedání, vysoutěžená cena),  

bod 2) sdělení přesné výše rozpočtu oprav (rozdělené podle položek) a přesné výše poskytnuté 

dotace,  

bod 3) zdůvodnění vykácení 37 ks stromů a sdělení zda existují odborné posudky prokazující 

nevyhovující stav stávajících stromů v ulici, 

bod 4) poskytnutí projektové dokumentace a vizualizace k opravě, jež byly součástí vítězného 

návrhu, je-li k dispozici, 
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Poskytnuté informace: 

k bodu 1) 

Počet účastníků: 12  

Kritéria výběru: jediným hodnotícím kritériem při výběru nejvhodnější nabídky byla nejnižší 

nabídková cena 

Složení výběrové komise: viz Příloha č. 1 – Rozhodnutí zadavatele o ustanovení hodnotící 

komise 

Zápis ze zasedání: viz Příloha č. 2 – Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

Vysoutěžená cena: 19.890.703,14 Kč bez DPH, DPH činí 4.177.047,66 Kč, cena celkem činí 

24.067.750,80 Kč včetně DPH 

k bodu 2) 

Položkový rozpočet stavby/naceněný výkaz výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo uzavřené 

mezi Městem Litoměřice a  EUROVIA CS, a.s. ze dne 7. 3. 2017 nelze poskytnout, neboť 

zhotovitel stavby považuje výkaz výměr za obchodní tajemství podle §504 zákona č. 89/2012 

Sb., Občanský zákoník Prohlášení dodavatele k ochraně informací a obchodnímu tajemství je 

Přílohou č. 3.  

Přesná výše poskytnuté dotace je uvedena v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, které je Přílohou č. 4.  

(Pozn.: Výše přiznané dotace odpovídá žádosti o dotaci, která byla předložena před 

ukončením výběrového řízení na zhotovitele stavby a vycházela z rozpočtu předloženého 

projektanty. Výsledná výše dotace bude snížena na základě vysoutěžené ceny stavby (oproti 

předpokladu nižší – předpokládaná hodnota zakázky na stavební práce činila dle rozpočtu 

projektanta 34.643.865,- Kč bez DPH) a skutečně vynaložených nákladů.)   

k bodu 3)  

K vykácení dojde z důvodu celkové rekonstrukce ulice. V minulosti byly stromy vysazeny 

pod obrubník (tzn. do kraje vozovky). Aby bylo možno ulici zrekonstruovat, tak aby 

splňovala požadavky současných norem, bude třeba stromy vykácet a následně vysadit nové. 

Nové stromy budou vysazeny do míst pro ně určených (náhradní výsadba v počtu 40 ks tak, 

aby byl dodržen ráz stromové aleje v ulici, k ochraně stromů před automobily bude použito 

zvýšených obrubníků).  

Vzhledem ke stáří a zdravotnímu stavu stromů zbývajících v ulici Palachova nebyl odborný 

posudek zpracován. Odbornost pracovníků Odboru životního prostředí Městského úřadu 

v Litoměřicích byla pro určení zdravotního stavu stromů dostačující.      
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k bodu 4) 

Projektová dokumentace, vč. veškeré dokumentace k výběrovému řízení, je dostupná ke 

stažení na Profilu zadavatele:  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/litomerice-palachova-ulice-vyber-

dodavatele-stavebnich-praci 

Vizualizace zpracovaná projektantem stavby viz příloha č. 5 a 6.  

S pozdravem 

                                                                                     Bc. Martina Skoková 

                                                                  vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka  

                                                                                       MěÚ Litoměřice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozhodnutí zadavatele o ustanovení hodnotící komise 

Příloha č. 2 – Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

Příloha č. 3 - Prohlášení dodavatele k ochraně informací a obchodnímu tajemství 

Příloha č. 4 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Příloha č. 5 – Vizualizace 1 

Příloha č. 6 – Vizualizace 2 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/litomerice-palachova-ulice-vyber-dodavatele-stavebnich-praci
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/litomerice-palachova-ulice-vyber-dodavatele-stavebnich-praci


 

 

 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE 
O USTAVENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE 

V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM 

LITOMĚŘICE, PALACHOVA ULICE - VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ 

Město Litoměřice, IČ: 00263958, se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, 

u s t a v u j e  

hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně plnit funkci 

komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a provádět posouzení kvalifikace uchazečů, ve 

výše uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a to ve složení: 

 

 

 
 

 

 

 
 

POŘ. 
Č. 

 

ČLENOVÉ HODNOTÍCÍ KOMISE NÁHRADNÍCI ČLENŮ HODNOTÍCÍ 

KOMISE 

1. Mgr. Václav Červín Mgr. Karel Krejza 
 Město Litoměřice Město Litoměřice 
 3. místostarosta města 1. místostarosta 

2. Ing. Venuše Brunclíková, MBA Bc. Přemysl Pech 
 Městský úřad Litoměřice Městský úřad Litoměřice 
 vedoucí odboru územního rozvoje vedoucí úřadu územního plánování 

3. Ladilav Pošík Ing. Dana Svobodová 
 Městský úřad Litoměřice Městský úřad Litoměřice 
 investiční technik, odbor úz. rozvoje projektová manažerka, odbor úz. rozvoje 

4. DiS. David Šikula Jaroslav Marek 
 Město Litoměřice Město Litoměřice 
 člen finančního výboru při ZM člen finančního výboru při ZM 

5. Jaroslav Růžička Mgr. Petr Panaš 
 Město Litoměřice Město Litoměřice 
 

předseda kontrolního výboru při ZM člen kontrolního výboru při ZM 

V Litoměřicích dne 3 . 10. 2016 
 

EVROPSKÁ UNIE 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Integrovaný regionální operační program 

MINISTERSTVO 

PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

 

 

 

za Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 











8. 

STRABAG a.s., právní forma: akciová společnost, IČ: 

60838744, sídlo: Na Bělidle 198/21, Praha 150 00 / Mírová 

284/26, Dubí 417 03 

29.056.437,71 

9. 
SaM silnice a mosty a.s., právní forma: akciová společnost, IČ: 

25018094, sídlo Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa 
29.830.759,42 

V. Závěry komise 
 

 

Výsledkem činnosti komise v tomto zadávacím řízení je, že komise vybrala jako vítěznou nabídku toho 

uchazeče, který je ve výše uvedené tabulce označen číslem 1. ve sloupci “výsledné pořadí dle úspěšnosti“. 

Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s uvedeným uchazečem. 

Zapsala: JUDr. Marianna Svobodová, advokát DSAK: 

Na důkaz souhlasu s tímto protokolem připojují přítomní členové komise resp. jejich přítomní 

náhradníci své podpisy níže. 

 

 

 

POŘ. 
Č. 

ČLENOVÉ HODNOTÍCÍ KOMISE NÁHRADNÍCI ČLENŮ HODNOTÍCÍ KOMISE 

1. 

Mgr. Václav Červín  

Město Litoměřice 

3. místostarosta města 

Mgr. Karel Krejza 

Město Litoměřice 

1. místostarosta 
2. 

Ing. Venuše Brunclíková, MBA 

Městský úřad Litoměřice 

vedoucí odboru územního rozvoje 

Bc. Přemysl Pech 

Městský úřad Litoměřice 

vedoucí úřadu územního plánování 
3. 

Ladislav Pošík 

Městský úřad Litoměřice 

investiční technik, odbor úz. rozvoje 

Ing. Dana Svobodová 

Městský úřad Litoměřice 

projektová manažerka, odbor úz. rozvoje 
4. 

DiS. David Šikula 

Město Litoměřice 

člen finančního výboru při ZM 

Jaroslav Marek 

Město Litoměřice 

člen finančního výboru při ZM 
5. 

Jaroslav Růžička 

Město Litoměřice 

předseda kontrolního výboru při ZM 

Mgr. Petr Panaš 

Město Litoměřice 

člen kontrolního výboru při ZM 
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EUROVIA CS, a.s. 

EUROVIA 
 

Prohlášení dodavatele k ochraně informací 

a obchodnímu tajemství 

Ve smyslu § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), 

tímto dodavatel prohlašuje, že celý obsah této nabídky je důvěrný. Dodavatel si je zároveň vědom, 

že tímto prohlášením není dotčeno ustanovení § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ a bere na vědomí, že 

zadavatel je oprávněn zveřejnit či poskytnout informace, které má povinnost uvést ve zprávě o hod-         

nocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele nebo písemné zprávě zadavatele. 

V případě, že bude tato nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude uzavřena smlouva na pl-             

nění veřejné zakázky mezi dodavatelem a zadavatelem, sděluje tímto dodavatel zadavateli, že výkaz 

výměr (soupis prací), včetně jednotkových cen, jako přílohu ke smlouvě na plnění veřejné zakázky, 

případně jejích dodatků, považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a dle příslušných právních předpisů
1
  jej tedy není možné zveřejnit spolu se      

smlouvou. 

Zároveň dodavatel upozorňuje, že zveřejnění některých údajů je vyloučeno rovněž dle příslušných 

ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo-         

vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dodavatel upozorňuje            

zejména, na: 

 ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv, podle něhož se povinnost uveřejnit 

prostřednictvím registru smluv nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projekto-       

vou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet; 

 ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, podle něhož prostřednictvím registru smluv 

se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím. Zde dodavatel poukazuje především na skutečnost, že mezi 

takové informace patří i osobní údaje pracovníků dodavatele uvedené ve smlouvě, včetně jejích 

dodatků, či jejích přílohách. 

V Chlumci dne 6.1.2017  

Ing. Roman Hek 

ředitel závodu Ústí nad Labem 

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.) 

1 § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

§ 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění 

Litoměřice, Palachova ulice - výběr dodavatele stavebních prací 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Identifikační údaje 

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj Identifikační číslo 117D03B000052 

Adresa Staroměstské nám. 932/6 Identifikační číslo EIS CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000775 
 

110 15 Praha 1 Typ financování Ex post 

Program 11703 - Integrovaný regionální operační program 
 

Název akce (projektu) Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice  

Účastník Město Litoměřice IČ nebo RČ 00263958 

  Ulice Mírové náměstí 15/7 

Osoba oprávněná 
Mgr. Ladislav Chlupáč, 

Obec Litoměřice 

  PSČ 412 01 

Telefon XXXXX Místo realizace 
 

E-mail XXXXX Alokace v území (LAU) CZ0423 Litoměřice 

Účast státního rozpočtu/dotace 13 984 073,81Kč 
 

Souhrn financování údaje v Kč 

Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max)1 Vlastní zdroje (min)1 Celkem 

2016 1,81 0,98 2,79 

2018 13 984 072,00 1 553 785,00 15 537 857,00 
Celkem 13 984 073,81 1 553 785,98 15 537 859,79 

1
 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu. 

 

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost 

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.09.2018 max 

2041 Financování akce 30.03.2019 max 
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30.09.2019 max 

 

Cíl akce (projektu) 

Hlavním posláním projektu je přispět k bezpečnosti regionu při akcentu trvale udržitelného rozvoje. Schopnost adekvátní reakce na rizika a jejich 

eliminace jsou jednou ze základních podmínek dlouhodobého rozvoje konkurenceschopnosti v regionech. Udržitelná doprava vytváří funkční, 

bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladu a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž 

životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví. Vybudování příslušné trasy k podpoře takové formy dopravy přispěje. Napomůže 

vytvořit podmínky pro pěší dopravu jako ekologické a zdraví prospěšné alternativy dopravě automobilové na kratších vzdálenostech a zároveň zlepší 

podmínky k častějšímu využívání prostředků veřejné dopravy. Součástí realizace projektu je rovněž příslušná úprava zálivů zastávek autobusové 

dopravy. Akcentována je především bezpečnost a rovněž bezbariérovost komunikací za účelem zajištění potřeb specifických cílových skupin v 

dopravě. Dalším hlavním akcentem je napojení bezbariérové trasy od centra města až k nádraží ČD. Cíle projektu tedy jsou: - Zajištění vyšší 

bezpečnosti dopravy v centru města; - Zajištění bezbariérovosti dopravy s cílem uspokojit potřeby specifických cílových skupin; - Zajistit kvalitní 

dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání (formou podpory cyklo a pěší dopravy); - Využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil; 

- Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy; - Snížení podílu individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy s 

pozitivním vlivem na množství dopravních nehod, životní prostředí, úroveň hluku, vibrací a emisí. Stavební výstupy projektu: - SO101 - Palachova ul. 

- SO102 - Křižíkova ul. - SO103 - Sovova ul. - SO104 - Dopravní značení - SO401 - Veřejné osvětlení - SO402 - Světelné signalizační zařízení - 

SO701 - Podzemní kontejnery 

Kód Indikátory akce (projektu) 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Datum 
dosažení 

1 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Realizace 0,00 1,00 30.09.2018 
2
 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit). 
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Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč
Kód Název řádku Skutečnost 

před 2015
Skutečnost 

2015
Uvolněno v 
roce 2016

Aktuální rok 
2016

2017 2018 Od 1.1.2019 Celkem v letech 3 Závaz. Min/Max 
hodnota 2

6279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 2,79 2,79 0,00 15 537 857,00 0,00 15 537 859,79
627s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 2,79 2,79 0,00 15 537 857,00 0,00 15 537 859,79
64ps SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 2,79 2,79 0,00 15 537 857,00 0,00 15 537 859,79
6570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,00 0,00 0,99 0,99 0,00 776 892,00 0,00 776 892,99 MAX
6573 VDS - zdroje strukturálních fondů EU 0,00 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,82 MAX
657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 1,81 1,81 0,00 776 892,00 0,00 776 893,81
6660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 207 180,00 0,00 13 207 180,00 MAX
666s Předpokládané zdroje financování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 207 180,00 0,00 13 207 180,00
6710 Dotace z rozpočtu obce 0,00 0,00 0,98 0,98 0,00 1 553 785,00 0,00 1 553 785,98
671s Dotace z územních rozpočtů 0,00 0,00 0,98 0,98 0,00 1 553 785,00 0,00 1 553 785,98
69zs SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 2,79 2,79 0,00 15 537 857,00 0,00 15 537 859,79
Souhrn za SR INV 0,00 0,00 1,81 1,81 0,00 776 892,00 0,00 776 893,81
Souhrn za SR 0,00 0,00 1,81 1,81 0,00 776 892,00 0,00 776 893,81

z toho prostředky EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 1,81 1,81 0,00 13 984 072,00 0,00 13 984 073,81
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 0,98 0,98 0,00 1 553 785,00 0,00 1 553 785,98
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM 0,00 0,00 2,79 2,79 0,00 15 537 857,00 0,00 15 537 859,79
     

     

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč
Kód Název řádku PVS Druhové třídění Odvětvové 

třídění
IISSP Zdroj IISSP Účel Účelový znak Typ SR Uvolněno v roce 

2016
Aktuální rok 2016

6570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 5010020011 6341 369100 1110700 17968 UZ 0,99 0,99
6573 VDS - zdroje strukturálních fondů EU 5010020011 6341 369100 1510700 17969 UZ 0,82 0,82
Souhrn za SR INV 1,81 1,81
Souhrn za SR 1,81 1,81

z toho prostředky EU 0,00 0,00
z toho prostředky FM 0,00 0,00

     

 2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
 3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu     
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za porušení povinností stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným 
ukazatelem čerpání dotace je souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU, uvedený v části „Financování projektu**“ ve sloupci „Celkem v letech*“ v řádku „Souhrn částek za 
SR“, při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení  absolutních částek SR a SF EU uvedených v přiložených Podmínkách v části II.

Pokyny správce     
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech budou nejpozději před proplacením schválené žádosti o platbu prostředky uvedené v řádku 5660/6660 – Prostředky EU kryté alokací schválenou 
EK převedeny do řádku 5573/6573 – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU nebo 5573a/6573a - VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu.



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

117D03B000052 | EP3 | DISMMR | č.j. 55963/2016-91/1 Datum tisku dokumentu 29.12.2016 (16:13:16)                                                            3|3
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1

Schválení poskytovatelem Razítko a podpis 

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Útvar Odbor řízení operačních programů       

Schválil Ing. Rostislav Mazal Vypracoval Ing. Radana Končická

Funkce ředitel odboru Telefon 224 861 519

Č. j. 55963/2016-91/1 E-mail Radana.Koncicka@mmr.cz Datum       



 
 
 
 

 


