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POPIS PŘEDMĚTU OBJEDNÁVKY 
 

na vykonání projektové dokumentace pro zadání:  

„Stavba turistické stezky pro chodce a cyklisty na styku tří hranic Česka, Polska a Německa  
 s přidruženou  infrastrukturou”. 

 

Cílem objednávky je vykonání projektové dokumentace, která bude základem pro stavbu lávky určené 
pro chodce a cyklisty, spojující tři země: Českou republiku, Polskou republiku  a Spolkovou republiku 
Německo. 

V rámci objednávky je nutné vykonat v českém, polském a německém jazyce následující: 
- Část A: koncepce tří ramenné lávky nad Lužickou Nisou v místě styku hranic tří států spolu s 

chodníky a cyklistickými stezkami komunikujícími lávku se stávající  infrastrukturou na území třech 
států  Českou republiku, Polskou republiku  a Spolkovou republiku Německo s odhadem nákladů a 
technologie provedení. 

- Část B:  Projektová dokumentace PB a PW, STWiORB a část týkající se nákladů na lávku,  chodníky 

a cyklistické stezky jakož i přidružených prací a  získání souhlasů a rozhodnutí příslušných orgánů z 
území třech států umožňujících získání stavebního(ích)  povolení a (získání těch povolení) 
nezbytných pro realizaci stavebních  prací. 

Berouc v úvahu, že každé rameno lávky a jejího propojení se stávajícím obhospodařením terénu se bude 
nacházet na území jiného státu, je nutné, aby byla projektová  dokumentace, nezbytná pro získání 
rozhodnutí na stavební povolení provedena v souladu  se zákonodárstvím jednotlivých států. 
Projektová dokumentace musí být vyhotovena ve třech jazycích: českém, polském a německém. 
Objednavatel předpokládá, že stavební povolení pro celou lávku a obhospodaření terénu na území 
Polska bude získáno v Polsku, a zvláštní  stavební povolení  obhospodaření terénu  budou získány v 
Česku a Německu. Projektová dokumentace a dokumentace  výběrového řízení musí být v souladu s 
předpisy ke dni, kdy  bude dokumentace bude vydána Objednateli.   
 
Technické parametry pro projektové práce: 
Šířka  stezek pro chodce a cyklisty:      min. 4,0 m 
Šířka  pozemních krajnic vylepšených/zpevněných:             0,5 m 
Praktická šířka  ramena lávky (dostupná pro chodce a cyklisty) a postižené osoby:  
          min. 3,5 m 
Navrhovaný průměr prostřední  platformy  (viz výše.):    min.  7,0 m. 
 
Předpokládá se, že dodavatel zohlední všechny práce nezbytné pro realizaci objednávky popsané v 
„SIWZ“  a zařadí do nabídkové ceny.  
Nabídková cena je cena paušální, pokud není v „SIWZ“ uvedeno jinak a musí zohledňovat  všechny 
úkony, požadavky a šetření/výzkumy, které tvoří vykonání projektových prací. 
Dodavatel je povinen seznámit se s dokumentací,  všemi nezbytnými dokumenty a skutečným stavem 
terénu  pod projektování, včetně  získání  všech informací u příslušných služeb o lokalizaci infrastruktury 
a  podzemních staveb. Je povinen uvést v nabídce všechny prvky mající vliv na cenu. 
Zhotovitel musí znát terén, na kterém budou prováděny  projektové práce, sousedící soukromé pozemky  
a veřejné prostory, všechny lokální stávající prvky, všechny stávající konstrukce a části  objektů, základů, 
sítí, specifické podmínky pro provoz objektu a všechny projekty vhodné/pomocné pro realizaci prací. 
Zhotovitel musí zohlednit výskyt nepředvídatelných jevů,  riziko s tím spojené a kalkulovat  je v 
nabídkové ceně.  
Povinností dodavatele je podání nabídky zohledňující  všechny práce nutné pro plnění objednávky 
takovým způsobem, aby splňovaly požadavky Objednatele a udržovaly standard požadovaný projektem. 
Neuvedení v nabídce prvků, které  nejsou v „SIWZ“, ale jsou  nezbytné pro vykonání projektu, nemůže 
být základem pro dodatečné  finanční ani časové nároky dodavatele. 
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Část A 

Koncepce tří ramenné lávky a koncepce jejího komunikování  se sousedící  infrastrukturou třech států 
 
A.1.Koncepce lávky   

Je nutné  vykonat dvě koncepce lávky, jedna z nich musí mít   konstrukci pásmovou /polsky wstęgowa/ 
prefabrikovanou - podle připojených  výkresů.  
Střední část prostřední platformy se musí nacházet přesně nad geodetickým bodem styku hranic tří 
států. 
Každá koncepce musí  obsahovat následující součásti:  
1. Technický popis  
2. Konstrukční řešení  představená na výkresech, které budou zahrnovat:  

a) pohled z boku,  
b) příční  průřez,  
c) podélný průřez (rozpětí polí, geometrie podpor, způsob založení, krajně na i pod objektem). 

3. Vstupní   statické a pevnostní výpočty lávky, které odůvodňují výběr:  
a) nosné soustavy,  
b) podpor,  
c) způsobu založení. 

4. Pro  objekt je nutné předpokládat následující parametry: 

• celková šířka objektu bude vyplývat z přijatého příčného průřezu, s tím, že:  
- stezka pro chodce a cyklisty široký min. 3,5m 

• prvky vybavení: 
- balustrády mostu; 
- nutno zohlednit místo pro silniční osvětlení a kabelový kanál; 

Je nutné vykonat hydrologicko - hydraulický výpočet a naplánovat odvodnění  objektu. 
Délka objektu bude vyplývat z hydrologických podmínek a podmínek životního prostředí. 
 
A.2. Koncepce komunikace lávky se sousedící  infrastrukturou třech států 
Pro účely projektu je nutné předložit na mapě dvě koncepce propojení lávky se stávajícími stezkami pro 
chodce a cyklistickými  stezkami na území Česka a Německa, na území Polska s místní cestou  
a protipovodňovým valem. 
 
A.3. Vizualizace dvou variantů lávky spolu  s přilehlým okolím 
Vizualizaci je nutné představit ve spojitosti s přilehlým terénem s využitím snímků  z terénu. Vizualizace 
má představovat lávku z úrovně oka dospělého člověka dívajícího se na: 

a) stranu polskou a německou, 

b) stranu českou a německou 

c) z české strany: 

a co nejméně dva jiné pohledy z letu ptáka. 
 
A.4. Mapa pro projektové cíle: 
Projekt vykonat na aktuálních mapách pro projektové účely v měřítku 1:500 v elektronické verzi 
(vektorové). Je přípustné i měřítko 1:1000 na úsecích vzdálených více než 100 m od lávky. 
 
Složení dokumentace pro část A s výše uvedeným obsahem: 

• Koncepce –  4 výt. v českém, polském, a německém jazyce v papírové a elektronické versi. 

• Mapa pro účely projektu v papírové a elektronické versi 
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Část B 

 
Vykonání projektové dokumentace  PB a PW, STWiORB a rozpočtové nákladové části spolu se 
získáním environmentálního rozhodnutí  a rozhodnutím umožňujícím  realizaci stavebních prací pro 
variant zvolený na základě koncepce   
 
B.1. Projekt obhospodaření terénu  
Posudky, stanoviska, ujednání, povolení a podmínky – ve studií je nutné uvést seznam (soupis) a kopie: 
stanovisek, ujednání, posudků, podmínek a jiných materiálů získaných během vykonávání studie spolu s 
jejich projednáním. 
B.2. Část mostová: 
Střední část prostřední platformy se musí nacházet přesně nad geodetickým bodem styku hranic tří 
států. V konstrukci je nutno zohlednit místo pro silniční osvětlení a kabelový kanál;  
B.3. Část silniční: 
Projektování chodníků, cyklistických stezek a prvků vozovky navržené  architektonické části  
B.4. Část architektonická lávky, obhospodaření terénu okolo prostoru lávky,  který je zahrnut v 
grafické příloze. R=100m 
B.5. Odvodnění: 
Projektovat nezbytné odvodnění. 
B.6. Odstranění  kolize se stávající technickou  infrastrukturou: 
Projektovat řešení kolize projektované silnice se stávající infrastrukturou.  
B.7. Zeleň – přípravní práce – pouze PW: 
Provést  inventarizaci rostoucích stromů a keřů a vytipovat rostliny pro mýcení a taky zajištění. 
B.8. Silniční zeleň  – Projekt – pouze PW: 

 Vyhotovit projekt zeleně  - posazení keřů. 
B.9. Stálá organizace provozu – pouze PW: 
Projektovat všechny prvky organizace provozu. 
Vodorovné označení vykonat v hrubých vrstvách. 
B.10. Geo technické podmínky  založení základu objektů: 
Dokumentace  mostových a inženýrských objektů  musí být  provedena v souladu s Nařízením ministra 
vnitra a administrativy  /Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji/ ze dne 
24.12.1998 ve věci  stanovení geo technických podmínek  založení stavebních  objektů (polská Sb.z. 
„Dz. U.“ č. 126 p.839). 
Geologické šetření  založení základu všech objektů musí splňovat podmínky Nařízení ve věci technických 
podmínek jakým musí vyhovovat silniční inženýrské objekty   /Rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie dne 30. května 2000. (polská 
Sb.zákonů „Dz. U. č. 63, pol. 735 s pozd. zm.) a vykonat podle  Návodu k výzkumu/šetření pozemního 
podloží silničních a mostových staveb  /Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych 
i mostowych  Část. 1 a 2 vyd. GDDKiA 1998. Objednatel  vyžaduje schválení projektu  geologických prací 
a přijetí dokumentace v Okresním úřadu  /Starostwa Powiatowe. 
B.11. Vodně právní operát  a vodně právní povolení  
Vodně právní operát  musí splňovat  požadavky předpisů všech třech států. 
B.12. STWiORB 
B.13. Nákladová část 
Soupis materiálů a prací  
Investorský rozpočet nákladů 
Nabídkový rozpočet nákladů 
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B.14. Rozhodnutí  o environmentálních podmínkách 
Je nutné získat definitivní Rozhodnutí  o environmentálních podmínkách. 
Seznámit se s environmentálními podmínkami, včetně: 

• provedení přírodní inventarizace v terénu; 

• vyhotovení Informační karty předsevzetí. Její obsah musí být  stejný jako obsah raportu o působení 
na investici, včetně: 

- popisu působení investice na oblast Natura 2000,  

- terénové inventarizace chráněných druhů zvířat, rostlin, hub, koridorů migrace fauny, 

- popisu působení na přírodní biotopy a druhy se zohledněním  vnitrostátním  právních předpisů a 

práva ES, eventuální  minimalizující a monitorující  působení požadované pro zajištění zachování 

biologické různorodosti  ekologických koridorů, 

- analýzy vlivu na živ.prostředí;  

• podání žádosti o vydání environmentálního rozhodnutí; 

• vyhotovení Raportu o působení/vlivu  investice na živ. prostředí (bude-li požadován); 

• Zhotovitel, v případě, kdy  orgány, provádějící ujednání nebo RDOŚ budou vyžadovat jiné podmínky,  
provede zmíněné nezbytné práce bez dodatečné odměny. 

 
 
Složení projektové dokumentace: 

Složení projektové dokumentace musí být  přizpůsobeno požadavkům platným v dané zemi. 
 
Složení dokumentace výběrového řízení  pro stavbu celé lávky a obhospodaření terénu na území Polska: 
- Projekt obhospodaření terénu, včetně  architektonické části, se všemi aktuálními ujednáními  

nezbytnými pro získání rozhodnutí pro stavební povolení a informací bioz – 5 výt., 
- PB a PW lávky –  5 výt., 
- PB silnic, odvodnění, organizace provozu, odstranění kolize –5 výt., 
- PW silnic – 5 výt., 
- PW odvodnění – 5 výt., 
- PW odstranění kolize s inž.sítěmi terénu – pro každou branži zvlášť 5 výt., 
- PW přípravných  prací týkající se zeleně – 5 výt., 
- PW projekt zeleně – 5 výt., 
- PW stálá organizace provozu – 5 výt., 
- Vodně právní operát spolu s rozhodnutím – 4 výt., 
- Geotechnická studie – 5 výt., 
- Projekt geologických prací – 1 výt. s pečetí živnosti 
- Dokumentace geologicko -inženýrská – 5 výt., 
- Mapa evidence pozemků a zkrácené  výpisy z registru pozemků spolu se sousedícími parcelami, 
- KIP  – 3 výt., 
- Enviromentální raport a konečné environmentální rozhodnutí – 3 výt., 
- Rozhodnutí o stavebním povolení, 
- Technické specifikace provedení a převzetí stavebních prací – 3 výt., 
- Investorský rozpočet nákladů spolu se soupisy materiálů a prací  v programu Norma nebo s ním 

kompatibilním a souborný přehled nákladů – 3 výt., 
- Nabídkové rozpočty nákladů a nabídkové  soupisy materiálů a prací  v programu Excel nebo s ním  

kompatibilním a pdf - 3 výt., 
- Informace  týkající se BIOZ. 

Elektronická verse pro účely výběrového řízení  na stavební práce výše uvedených  PB a PW, geo - ing. 
dokumentace, STWiORB, rozpočty nákladů, soupis materiálů a prací a informací BIOZ ve formátu.pdf) a 
 otevřeném formátu AutoCad nebo Microstation (dwg, dxf, dgn) (týká se projektů) – 4 výt. 
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Elektronická verse pro účely výběrového řízení na stavební práce na území Polska - ve třech jazycích 
a) I. díl: Technické specifikace provedení a převzetí stavebních prací (STWiORB)  ve formátu pdf, 
b) II. díl: Nabídkové rozpočty nákladů Soupis materiálů a prací - (integrované, pro každou branži zvlášť) 

ve formátu MS Excel a investorské rozpočty nákladů  spolu se souborným přehledem; 
c) III díl: studie všech branží PB a PW, PZT, v jednotlivých souborech ve formátu pdf, obsahující: 

- technické popisy se všemi ujednáními, podmínkami, rozhodnutími apod.; 
- výkresy z projektů PBiW pro celou investici   

d) Elektronická verse  STWiORB, výkresy  PBiW,  nabídkové rozpočty nákladů a soupisu materiálů a 
prací (integrovaných) ve formátu pdf, a v  editovalném formátu  AutoCAD nebo Microstation, nebo s 
ním kompatibilním. 

Upozornění: Vyžaduje se, aby byly na elektronické versi - titulní strany a výkresy -  podpisy osob, které 
vyhotovily dokumentaci. 
 
Dodatečné požadavky  na Zhotovitele 
1. Zhotovitel, za účelem zajištění možnosti monitorování pokroku v projektových pracích, předloží 

Objednateli ke schválení Harmonogram  projektových prací. Aktualizace Harmonogramu  
projektových prací musí probíhat  podle následující procedury: 
Zhotovitel je povinen  předložit  první Harmonogram projektových prací  ve lhůtě dvou týdnů od 
data podepsání smlouvy. První Harmonogram projektových prací musí splňovat  níže uvedené 
Požadavky a obsahovat všechna důležitá ustanovení Harmonogramu projektových prací, který byl 
předložen spolu s Nabídkou Zhotovitele. 
v Harmonogramu projektových prací Zhotovitel představí: 
- jednotlivé součásti projektových studií, 
- pořadí, v jakém navrhuje realizaci jednotlivých součástí projektových studií, 
- termíny a čas zhotovení  jednotlivých součástí projektových studií  jako např.: mobilizace, 

analýza výstupních materiálů, sebrání archivních údajů, měření, výzkumy/šetření, expertízy,  
projektové práce (popisy, výkresy, výpočty), ujednání, schválení, prezentace, posudky, 
ověření/kontroly, doplnění, korektury, převzetí, schválení/potvrzení, 

- časové rezervy pro práce a nepředvídatelné události, 
- Zhotovitel bude provádět aktualizaci Harmonogramu projektových prací  na svoje náklady. 

Schválení  Harmonogramu projektových prací Investora nezprošťuje  Zhotovitele  ze smluvních 
závazků. 

2. Projektová dokumentace musí být vykonána podle platných  předpisů. 
3. V dokumentaci nelze uvádět názvy výrobců ani obchodní názvy výrobků. Materiály lze popisovat s 

uvedením důležitých parametrů. 
4. Zhotovitel předá spolu s dokumentaci  Objednateli na elektronickém nosiči celou Dokumentaci.  
5. Projektovou dokumentaci je nutné příslušně  uložit v jednotlivých složkách s ouškem/ držadlem s 

uvedením  seznamu obsahu složky nebo příslušně popsaných pořadačích.  
6. Zhotovitel bude, v průběhu vyhotovování projektové dokumentace, zavázán: 

- získat jménem Investora všechny nezbytné informace, posudky, ujednání, rozhodnutí na území  
třech států, průběžně konzultovat řešení s Objednatelem (první setkání se bude konat na podnět 
Zhotovitele v průběhu čtyř týdnů ode dne podepsání smlouvy), 

- provádět odvětvová  ujednání s DSDiK ve fázi vyhovování  projektové dokumentace. 
7. Projektová řešení musí být  správná a zároveň racionální z ekonomického hlediska (nejlevnější  ze 

správných řešení). 
8. Zhotovitel předá, dva týdny před podáním žádosti o vydání rozhodnutí  o environmentálních 

podmínkách, Objednateli jeden komplet projektové dokumentace spolu se všemi přílohami, aby 
bylo možné získat akceptaci Objednatele. Stejná podmínka platí pro raport OOŚ. 

9. Objednatel posuzuje všechny projektové plány před jejich předáním  k dalším ujednáním.  
10. Projekt musí získat kladný posudek Kolektivu pro hodnocení projektů /Zespół Oceny Projektów 

(ZOP) při DSDiK.  
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11. Rozpočty nákladů a soupis materiálů a prací je nutné vykonat v souladu s výstupními plány, které 
vydal  DSDiK. 

12. Projektování cyklostezky  na území województwo dolnośląskie je nutné  vyhotovit   na základě  
materiálu „Projekční a prováděcí standardy pro cyklistickou  infrastrukturu dolnoslezského 
vojvodství /kraj/województwo dolnośląskie” 

Požadavky na elektronickou versi: 
a) každý díl studie musí být uložen v jednom souboru ve formátu PDF – název souboru musí být v 

souladu s tématem studie; 
b) soubory musí být nahrány do katalogu s názvem, který určuje lokalizaci studie, ve stejném katalogu 

musí být  umístěn soubor v textovém  formátu s názvem “SPIS.TXT”, obsahující  seznam souborů s 
plnými tituly studií v nich obsažených; 

c) soubory musí mít podobný rozměr (velikost jednoho souboru nemůže přesahovat 50 MB), jakost 
skenovaných nebo generovaných dokumentů,  technických výkresů a snímků musí umožňovat 
přečtení všech detailů a vlastností, a současně zohledňovat a nepřesahovat  skutečnou  rozlišovací 
schopnosti kancelářských zařízení pro zobrazování a rozmnožování údajů; 

d) skenované materiály v dokumentaci musí mít následující parametry: 
I. technické barevné výkresy: maximální rozlišovací schopnost 200dpi, maximální počet barev: 256 

v indexované paletě, 
II. technické černo-bílé výkresy:  maximální rozlišovací schopnost  200dpi, 8 bitová škála šedě pro 

blueprint nebo 1-bitová barva pro výtisk s bílým pozadím; 
III. dokumenty: maximální rozlišovací schopnost  150dpi, 8 bitová škála šedě;  
IV. dokumentace v elektronické podobě je nutné dodat v 6 výtiscích na optických nosičích (CD-

R,DVD+/-R). 
 
TERMÍN VYKONÁNÍ   ZADÁNÍ  

• 15.10.2017 – předání kompletního stavebního projektu  (po získání kladného posudku  Skupiny 
Objednatele  pro posuzování projektu /Zespoł Opiniowania Projektu Zamawiającego); 

• 30.11.2017 - získání stavebního povolení ve třech státech a  předání kompletního prováděcího 
projektu   (po získání kladného posudku  Skupiny Objednatele  pro posuzování projektu (ZOP)); 

 
 
Přílohy k OPZ: 

1. Koncepce lávky odsouhlasená stranami, kterou vyhotovila  kancelář biuro Valbek – pohled shora; 
2. Koncepce lávky odsouhlasená stranami, kterou vyhotovila  kancelář biuro Valbek – pohled zboku; 
3. Vizualizace, kterou vyhotovila  kancelář biuro Valbek; 
4. Dopis Městského úřadu Žitavy / Zittau z 01.02.2017 s posudkem - překlad německého dokumentu; 
5. Posudek  ve věci získávání povolení – překlad německého dokumentu  Úřadu stavebního dozoru města Žitavy/  Zittau; 
6. Posudek ve věci Projektu – překlad německého dokumentu  Plánovacího oddělení m. Žitavy/ Zittau; 
7. Připomínky k řízení - překlad německého dokumentu Nižšího Vodního úřadu okresu Zhořelec/ Gorlitz; 
8. Instrukce/návod k  žádosti  o vodně právní povolení  - překlad německého dokumentu Nižšího Vodního úřadu okresu Zhořelec/ Gorlitz; 

 
 
 
 
 


