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Název dodávky: 

Vypracování studie na akci „Rozšíření areálu včetně napojení na ul. Frýdecká“ 

 

 

Stručný rozsah nabídky: 
1. Studie bude zpracována jako výchozí podklad pro následnou projektovou dokumentaci. 
2. Návrh vjezdu a výjezdu včetně dopravy v areálu (podkladem je situační foto s navrženými 

dopravními koridory). Návrh optimálního počtu pruhů, odstavných ploch. 
3. Návrh optimálního umístění nové vážnice s vrátnicí: 

a. Nová vážnice 2 kanceláře + WC 
b. Nová vrátnice 

4. Zrušení „zeleného“ pásu (trávy) a návrh jeho následného využití 
5. Nový vjezd do areálu – směr dovnitř areálu 1 pruh, odstavná plocha pro zákazníky 
6. Nový vjezd do areálu – směr ven 2 pruhy, odstavná plocha pro zákazníky 
7. Boční výjezd pro vozidla bez vážení, brána, závora 
8. Sjezd na nový SD 
9. Sjezd na novou plochu 
10. 2 ks mostových vah 
11. Návrh plochy nového SD v rozsahu stávajícího SD, přivedení infrastruktury ke hranici SD 
12. Přeložky inženýrských sítí 
13. Nová plocha – rozmístění infrastruktury 
14. Přečerpávací stanice, nové plochy jsou pod úrovní stávajícího areálu 
15. Vnitro doprava s návazností na starou vrátnici 
16. Odstavné plochy po vážení, nutnost počítat i s kamiony 
17. Dopravní značení 
18. Napojení na ul. Frýdeckou (dle podkladu Studie zpracovanou společností ADEA projekt s.r.o. – 

Dopravní studie vjezdu na pozemky p.č. 776, 778/20 z ulice Frýdecká, březen 2018, varianta C) 
19. Zrušení stávajícího dvora a úprava pro potřeby parkování 
20. Nová plocha pro manipulační činnost v prostoru bývalé kotelny 
21. Napojení nového oplocení a bran na stávající oplocení 
22. Studie bude ve všech variantách dodána 3x písemně a 1x CD, návrh ceny stavby v PD pro 

územní rozhodnutí, slepý a plný rozpočet v PD v realizačním projektu a pouze v jednom paré 
písemně a i na CD (v edit. podobě .dwg, .pdf, .doc, .excel). 

 

 

 

Ostatní náležitosti nabídky: 
1. Termín vypracování studie 

2. Cena bez DPH 

3. Minimálně 3 variantní řešení 

4. Poptávka a Nabídka budou součástí Smlouvy o dílo 

5. Součástí poptávky je i návrh Smlouvy o dílo, který žádáme doplnit 

 

 



Termín podání nabídky: 

30.09.2019 do 12.00 hod na e-mail: brandova@ozoostrava.cz  

 

 

Dotazy k poptávce: 

Mgr. Robert Peřina, tel. 602 109 077,  e-mail: perina@ozoostrava.cz  
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