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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. odůvodnění veřejné zakázky „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ 

v předloženém znění 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Právní odbor ve spolupráci s odborem dopravy a majetku MmÚ zpracoval pro účely 

projednání a schválení v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem odůvodnění veřejné zakázky 

s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“.  

 

 Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění lokálních oprav živičných vrstev 

vozovek, lokálních oprav konstrukcí vozovek, lokálních oprav vozovek v zimním období, 

oprav vozovek R-materiálem s následnou pokládkou ACO 11, oprav dlážděných 

komunikací, oprav pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem, oprav, údržby a 

změn v systému svislého dopravního značení a oprav, údržby a změn v systému 

vodorovného dopravního značení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena 

částkou 171.755.000,- Kč bez DPH. 

 

    K 31.5.2016 končí platnost Rámcových smluv na jednotlivé technologie oprav 

komunikací: 

 Lokální opravy živičných vrstev vozovek malou frézou 

 Lokální opravy konstrukcí vozovek 

 Opravy vozovek R-materiálem s následnou pokládkou AB 

 Lokální opravy komunikací v zimním období 

 Opravy chodníků ze zámkové dlažby 

 Opravy chodníků z AB. 

 

Současně k 31.12.2015 skončila platnost smluv na provádění oprav svislého dopravního 

značení a vodorovného dopravního značení. 

 

Statutární město Ústí nad Labem má za povinnost jako vlastník dopravní infrastruktury 

udržovat místní komunikace ve svém majetku v řádném stavebně technickém stavu. Tato 

povinnost je uložena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a 

prováděcími předpisy každému vlastníkovi komunikací. Vzhledem k tomu, že Statutární město 

Ústí nad Labem ani jím ovládané společnosti nedisponují dostatečným vybavením ani 

kapacitami, je nutno tuto údržbu zajišťovat dodavatelsky. Je tedy nutno vybrat nové dodavatele 

na provádění oprav komunikací a jejich součástí na další období. 

 

Navrženo je zadání jedné zakázky členěné na osm částí s tím, že uchazeči bude 

umožněno přihlásit se do jedné, vice nebo všech částí zakázky. Toto rozdělení jednak zadavateli 

umožňuje lépe sledovat toky financí na jednotlivé technologie, jednak to umožňuje do 

jednotlivých částí zakázky se přihlásit i menším, lokálním firmám, které by celkový objem 

(pokud by zakázka nebyla členěna) nebyly schopné kapacitně, popř. vybavením zvládnout. 

 

Současně je navrženo uzavření smluv na jednotlivé části zakázky na 8 let s možností 

výpovědi s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou po 3 letech trvání účinnosti smlouvy. Fixace objemu 

prací v tomto střednědobém horizontu na straně města jako zadavatele umožní udržování 

dopravní infrastruktury města alespoň na stávající kvalitativní úrovni s možným lokálním 

vylepšováním. Na straně uchazečů pak tato fixace umožní lepší plánování obnovy potřebné 

techniky, s čímž souvisí i nárůst kvality prováděných oprav. 

 

Členění zakázky vychází jednak z potřeb zadavatele, jednak z nutnosti odlišného 

vybavení pro jednotlivé technologie oprav komunikací a odlišného provádění jednotlivých prací 



dle technických podmínek: 

 

 Lokální opravy živičných vrstev vozovek 

 Lokální opravy konstrukcí vozovek 

 Lokální opravy vozovek v zimním období 

 Opravy vozovek R-materiálem s následnou pokládkou ACO 11 

 Opravy dlážděných komunikací 

 Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem 

 Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení 

 Opravy, údržba a změny v systému vodorovného dopravního značení. 

 

Zastupitelstvu města je předloženo dle požadavku uvedeného v ust. § 156 odst. 1 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) odůvodnění veřejné zakázky „Opravy místních 

komunikací a jejich součástí“. Jelikož se jedná dle ust. § 16a písm. b) ZVZ o významnou 

veřejnou zakázku (plnění nad 50 mil. Kč), je nezbytné toto odůvodnění projednat a následně 

schválit v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. 

Odůvodnění je formulováno dle požadavků stanovených vyhláškou č. 231/2012 Sb., 

kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. Bližší 

informace jsou obsahem přiloženého odůvodnění v členění dle požadavků uvedených ve 

vyhlášce č. 231/2012 Sb.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Přílohy: 

1) Odůvodnění veřejné zakázky „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ 
 

 


