Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 18. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.07.2021
„Generel dopravy města Kuřim“ – zahájení zadávacího řízení
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Markelova Jana - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Odbor investiční (dále jen OI) předkládá Radě města Kuřimi ke schválení výzvu k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Generel dopravy města Kuřim“, zadávanou
v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování generelu dopravy, jako základního dopravně technického
dokumentu v oblasti koncepce dopravy. Jeho cílem je na základě provedení a vyhodnocení průzkumů
a zdokumentování a rozboru stávajícího dopravně-bezpečnostního stavu navrhnout řešení vybraných
dopravních problémů formou realizace návrhů projekční a dopravně-inženýrské povahy za účelem
dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti a plynulosti všech druhů dopravy na katastrálním území
města Kuřimi.
Generel má za úkol řešit koncepčně problémy v oblastech: zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti
provozu na komunikační síti, veřejné hromadné dopravy, dopravy statické (parkování), pohybu cyklistů
a pěších. Generel bude časově rozlišovat řešení krátkodobá (etapa 2021), řešení střednědobá (etapa
2031) a řešení dlouhodobá (etapa 2041).
Po zveřejnění na profilu zadavatele bude výzva odeslána 4 níže uvedeným dodavatelům:
1/ ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Konviktská 293/20, 110 00 Praha 1, IČO 68407700
2/ ADOS - Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČO 64313743
3/ DHV PRO, spol. s r. o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČO 09754083
4/ Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČO 48588733
Předpokládaný termín zahájení prací je cca 08/2021. Doba realizace 12 měsíců.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
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Investiční akce „Generel dopravy“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG
1483 000 000. Zastupitelstvo města dne 29.06.2021 schválilo rozpočtovým opatřením č. 7 na tuto
investiční akci částku 2.420.000 Kč.
V minulém programovém období 2014 – 2020 byla možnost generel dopravy financovat z Operačního
programu zaměstnanost (OPZ). V současné době taková výzva vypsaná není. Předpokládaný časový
rámec pro vyhlášení nových výzev z OPZ+ pro období 2021-2027 je první polovina roku 2022. Obsah
nových výzev zatím není zveřejněn. Do konce tohoto roku probíhá jednání s Evropskou komisí o
finálním schválení OP.
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení a výzvu, jejíž přílohou č. 5 je i návrh
smlouvy o dílo.
OI dále doporučuje radě města schválit členy a náhradníky členů komise, a to ve složení:
Návrh členů komise:
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský
2. Bc. Miloslav Kučka
3. Stanislav Bartoš
4. Ing. Vladimír Pančík
5. Ing. Jana Markelova

Návrh náhradníků komise:
Mgr. Ladislav Ambrož
Ing. Jan Vlček, MSc.
Ing. Moris Réman
Bc. Marian Folvarčík
Mgr. Dagmar Montagová

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Generel
dopravy města Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky včetně jejích příloh
a jmenuje členy a náhradníky členů komise ve složení podle návrhu.
Termín plnění: 31.08.2021
Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice
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