
 
 

 
                                                                 

                                                                                   
 

 

Ad1, 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: 
       V 000338                           Kopová/544 528 642    Brno, 22. 1. 2013 

 
 
Věc:   Dodate čné informace k zadávacím podmínkám k ve řejné zakázce s ozna čením 
„Rekonstrukce Masarykova nám ěstí – p řestupní terminál Velká Bíteš“  
 

Vážená paní / Vážený pane,  
 
zasíláme Vám dodatečné informace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Rekonstrukce Masarykova 
náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš.  
 
 
Dotaz:  
Dobrý den, 
Tímto žádáme o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce s názvem : „Rekonstrukce Masarykova 
náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“. 
  
 objekt SO 06 a objekt SO 07. 
  žádáme o upřesnění  
     1)  typů svítidel pro stožáry, zemní svítidla a osvětlení soch apd .(dodat výpočty pro jednotlivá osvětlení) 
     2)  zapuštěné připojovací skříně XS 53 pro vánoční strom 

  3) zda rozvaděč RVO je zapuštěný do zdi nebo je přisazený na zeď, nebo jde o náhradu stávajícího rozvaděče 
     4) zda přívodní skříň  PS1 je dodávkou naší nebo jí dodá firma E ON (většinou bývá jejich dodávkou) 
     5) v jaké položce jsou zahrnuty práce jako hutnění, naložení, odvoz a uskladnění přebytečné zeminy 
     6) v jaké položce je zahrnuto geometrické zaměření kabelů, svítidel, skříní apd 
 Děkuji za zodpovězení dotazu. 
 
Odpov ěď: 

Ad 1) Typy dodávek a materiálů se v projektech pro výběrová řízení neuvádí – jen srovnatelné standardy – 

proto jsou v projektu vyobrazení stěžejních zařízení. 

Z uvedených důvodů není přiložen výpočet osvětlení, protože tím by byl jednoznačně určen typ svítidel. 

 

Ad2) Výše uvedené se týká i skříně XS 53 

 

 



 
 

 
                                                                 

                                                                                   
 

 

Ad 3) Rozvaděč RVO je náhradou stávajícího rozvaděče pro VO. Navržená přístrojová náplň pro ovládání 

osvětlení  - způsob ovládání osvětlení v celém městě – zůstane soumrakovým čidlem.  

 

Ad 4) Skříň PS1 dodává EON. 

 

Ad 5) V rozpočtu jsou uvedeny jako zemní práce pouze výkopy a záhozy pro kabelové trasy. Další manipulace 

se zeminou není rozpočtována, protože na náměstí se bude jednat plošně o celkové zemní práce, které tuto 

manipulaci již obsahují.  

 

Ad 6) Geometrické zaměření není obsaženo v konkrétní položce, ale v celku jako takovém. 
 

 
Dotaz:  
Dobrý den. 
Chci Vás požádat o objasnění položek odvozu a uložení KONTAMINOVANÉ ZEMINY k výše uvedenému VŘ. 
Co znamená „KONTAMINOVANÁ ZEMINA“? 
Výkaz výměr se odkazuje na Geologický průzkum, který však nemám k dispozici a v ostatních částech dostupné 
projektové dokumentace o tomto není žádná zmínka. 
Děkuji 
 
Odpov ěď: 
K objasnění kontaminované zeminy slouží inženýrskogeologický průzkumu, který přikládáme jako přílohu. 
 
 
 
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte Mgr. Petru Kopovou na e-mailu verejnezakazky@renards.cz, 
příp. na tel. čísle: +420 775566237. 
 
S pozdravem 
 
 

 

 

………………………….                        

Ing. Tomáš Ku čera     
Město Velká Bíteš 
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