
                         MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 
             VELKÁ HRADEBNÍ 8                       401 00  ÚSTÍ NAD LABEM 

 TELEFON +420 475 271 111   INTERNET: http://www.usti-nad-labem.cz 

VĚC: Vyjádření k záměru „“ (p.p.č. , k.ú.) 

 

 

Dle OZV č. 45/1996 o závazných částech územního plánu statutárního města Ústí nad 

Labem se p.p.č. , k.ú.  nachází v městské čtvrti „“ v lokalitě „“. Lokalitu „“ vymezuje článek  

 
 

 
ODBOR ROZVOJE MĚSTA 
Oddělení přípravy a realizace investic 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE  DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD LABEM 

 55959/2015 MM/ORM/19990/15 
OPRI/70/2015 

Ing.Pokorná/kl.1818 24. 4. 2015 
            
 

 

„Úspora energií v MŠ Vojanova“ – dodatečná informace č. 2 

 

 

1. Upřesnění barevnosti výplní otvorů  

Zadavatel upřesňuje, že cena výplní otvorů bude stanovena dle soupisu položek uvedených ve 

výkazu výměr (RAL 3003/5007/6005 - barevný odstín určí investor před zahájením prací). 

 

2. Upozornění na kabelové vedení 

Zadavatel upozorňuje na novou skutečnost, která vyplynula z prohlídky místa plnění, a to na 

uložení datového kabelu pro jednotlivá pracoviště mateřské školy určeného pro připojení PC 

a TV.  Datový kabel je zavěšen na fasádě všech tří pavilonů, délka venkovního vedení je 62 m 

a průměr kabelu je 26 mm. Zhotovitel provede zateplení objektu přes datový kabel a tuto 

činnost zahrne do rozpočtu v rámci zateplení fasády objektu. 

 

3. Upřesnění položky č. 122 výkazu výměr 

Zadavatel upřesňuje, že u položky č. 122 Lišta zakončovací NEREZ s okapničkou pro nopové 

fólie bude akceptováno i provedení z plechu potaženého plastem. 

 

4. Prodloužení lhůty pro podání nabídek  

Vzhledem k poskytnutým dodatečným informacím se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro 

podání nabídek o 6 dnů, tj. do 4. 5. 2015 do 13:00 hodin. 

 

 

Ing. Eva Šartnerová 

vedoucí Odboru rozvoje města 

Magistrátu města Ústí nad Labem 
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