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 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2021
Studie a projekty – Pumptrack, Kuřim – Podlesí
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Na základě rostoucího zájmu o vybudování pumptrackové dráhy v Kuřimi, byla vyčleněna plocha na
Podlesí a na doporučení osloven projektant, Ing. Radim Kvaček, IČO 68017979, který podal cenovou
nabídku na jednostupňovou projektovou dokumentaci pro územní souhlas v podrobnosti pro zadání a
provedení stavby (dále jen „PD“) ve výši 48.000 Kč. Cena zahrnuje zpracování PD dle přílohy k
vyhlášce č.499/2006 Sb. a získání dílčích stanovisek od Odboru územního plánování, životního
prostředí, krajské hygieny, správců sítí a následné podání žádosti na stavební úřad.
Počátek zpracování:

ihned po objednání.

Délka realizace:

30 dní od objednání + následné projednání s dotčenými orgány státní správy.

Odbor investiční navrhuje výše uvedené náklady v celkové hodnotě 48.000 Kč hradit z rozpočtu
ORG 1008000000 – Studie a projekty.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
vyčlenění částky 48.000 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci
pro územní souhlas v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Pumptrack, Kuřim – Podlesí“.
Termín plnění: 29.10.2021
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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