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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ POPTÁVKOVÉ DOKUMENTACE Č. I 

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Vodohospodářská studie Brněnská třída v úseku Cejl – Zvonařka 
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na webových stránkách zadavatele dne: 27.01.2022 
(dále jen „veřejná zakázka“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 
IČO: 05128820 
se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 
(dále jen „zadavatel“) 

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: 

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 
IČO: 28360125 
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00 
tel.: +420 541 211 528 
e-mail: zakazky@akfiala.cz 
ID datové schránky: vb7kdaz 
(dále jen „zástupce zadavatele“) 

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením veřejné zakázky je 
obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 

V souladu s poptávkovou dokumentací zadavatel vysvětluje, mění nebo doplňuje podmínky 
poptávkového řízení na žádost dodavatele takto: 

Dotaz č. 1 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

Příloha č. 3 poptávky k podání nabídky – Návrh smlouvy, kap. V. Předmět díla, bod 10.2. provedení 
všech souvisejících činností nezbytných k provedení Díla, kde zadavatel v uvedeném bodě k předmětu 
díla obecné zadává provedení všech souvisejících činností nezbytných k provedení Díla. 

V rámci zadání je předmětem prací v návrhové části zpracování Vodohospodářské koncepce, jejíž dílčí 
činnosti souvisí např. s kanalizační a vodovodní sítí, vodními toky atd., které mohou mít dopady na 
uvedenou vodohospodářskou infrastrukturu i mimo vyčleněné zájmové území, které je ohraničeno 
ulici Cejl, z jihu ulicemi Zvonařka a Hladíkova, ze západu ulicí Koliště (včetně prostoru uvedených ulic) 
a z východu řekou Svitavou. 
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Bude součástí zpracování provedení pouze činností související s vymezeným zájmovým územím, viz př. 
5.1 Rozsah řešeného území nebo má zadavatel na myslí všechny související činností související s 
návrhem a dopady i mimo řešené území? 

Domníváme se, že je nutné tyto činností související se zpracováním všech souvisejících činnosti v rámci 
zadání přesně a podrobněji specifikovat. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Rozsah řešeného území je v poptávkové dokumentaci graficky i textově vymezen. Konkrétní návrh 
opatření se tedy týká především řešeného území, přičemž navržená infrastruktura musí být funkčně 
napojena na stávající vodohospodářské systémy. Vyplynou-li z návrhu nezbytné úpravy navazující 
infrastruktury mimo řešené území, je potřeba je alespoň identifikovat a pospat, a to zejména v 
případě, jedná-li se o podmiňující investice pro navržené úpravy v rámci řešeného území. 

Dotaz č. 2 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

Příloha č. 3 poptávky k podání nabídky - Návrh smlouvy, kap. V. Předmět díla, bod 13, kde zadavatel v 
uvedeném bodě k předmětu specifikuje Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN 
a právními předpisy platnými a účinnými v době prováděni Díla (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Stavební zákon“, a 
prováděcími předpisy ke Stavebnímu zákonu), Podklady a dále rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 
orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve 
Smlouvě, bod 14. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla 
vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy a kap. VI. Související plnění, bod 
16.1. projednat Dílo s dotčenými orgány veřejné správy, správci inženýrských sítí a dalšími osobami, 
které stanoví Smlouva nebo Objednatel: 

V rámci bodu 26. Dílo je pak uvedeno, že studie bude zejména projednáno s: 
• Odborem životního prostředí (OZP); 
• Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ); 
• Brněnskými vodárnami a kanalizací, a.s. (BVK); 
• Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací; 
• Správcem Generelu odvodnění města Brna (G0mB). 

V případě návrhu úpravy dopravního řešení bude Dílo projednáno s: 
• Policií České republiky (PČR); 
• Brněnskými komunikacemi, a.s. (BKOM); 
• Odborem dopravy (OD); 
• Dopravním podnikem města Brna, a.s. (DPMB). 

Domníváme se, že je činnosti související s projednáním Díla v rámci zadáni přesně a podrobněji 
specifikovat, a to především z hlediska, zda je rozsah výše „zejména“ uvedených konečný, popř. jaké 
další zadavatel uvažoval v rámci projednání (Povodí Moravy s.p., Úřady městské části apod.). 

Dále je nutné specifikovat, zda je nutné Dílo projednat formou vyjádřeni a stanovisek, které budou 
doloženy v rámci dokladové části nebo postačí projednání formou záznamu z výrobních výborů. 
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Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Nemusí se jednat o konečný výčet. V průběhu zpracování díla se může případný okruh rozšířit, 
vyplyne-li to z charakteru návrhu. 

Obě výše zmíněné formy projednání mohou být vyžadovány. Výstupy projednání, které mohou mít 
zásadní vliv na předmět díla, však mohou být na základě pokynu Objednatele požadovány k 
zapracování do výsledné podoby díla. 

Dotaz č. 3 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

Příloha č. 3 poptávky k podání nabídky – Návrh smlouvy, kap. V. Předmět díla, bod 15, podle kterého 
je zhotovitel při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud objednatel nebo 
zhotoviteli takové příkazy udělí. 

Domníváme se, že je nutné v rámci zadání tyto činností způsoby provádění Díla, kdy je vázán příkazy 
objednatele přesně a podrobněji specifikovat. 

Odpověď na dotaz č. 3 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Předmětem případných „příkazů“ ze strany Objednavatele jsou myšleny pokyny technického 
charakteru směřující k dopracování nebo úpravě návrhu, např. v rámci kontrolních dnů nebo na 
základě projednání s dotčenými subjekty. 

Dotaz č. 4 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

Příloha č. 4 poptávky k podání nabídky - Technická specifikace, Analytická část, kap. 3 Upřesnění 
členění a rozsahu  zpracování,  kdy  v rámci  zadání  požadujete  vyhodnocení  stávajícího  stavu 
zásobování  vodou, odkanalizování, odvádění srážkových vod a vodních toků v celém řešeném území, 
a to včetně příslušných kapacit, stavebné technického stavu, průtokových a odtokových poměrů. 

Jakou formou si zadavatel představuje vyhodnocení stavebně technického stavu? Má byt součástí 
zpracování provedení fyzického průzkumu a provedení stavebně technického průzkumu nebo bude 
tato činnost vyhodnocena pouze z dostupných podkladů? V případě, že nebudou tyto údaje k 
dispozici, jak bude v rámci zpracování řešeno? 

Domníváme se, že je nutné v rámci zadáni nutné tyto činností související se zpracováním stavebně 
technického průzkumu přesně a podrobněji specifikovat. 
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Odpověď na dotaz č. 4 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Provedení fyzického průzkumu není předmětem zadání. Zhotovitel vyhodnotí stavebně technický stav 
na základě dostupných podkladů a informací od majitelů či provozovatelů jednotlivých inženýrských 
sítí. V případě, že z podkladů ani z informací od majitelů či provozovatelů nebude možné stavebně 
technický stav určit, uvede Zhotovitel tuto skutečnost do Technické zprávy. 

Dotaz č. 5 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

Příloha č. 4 poptávky k podání nabídky – Technická specifikace, v kap. 3 Upřesnění členění a rozsahu 
zpracování v rámci odst. b) Návrhová část. 

a) V rámci Vodohospodářské koncepce řešeného území navrhnout trasy a příslušné dimenze stokové 
a vodovodní sítě, vyznačit případné rozdíly oprati platné územní studii „Přestavbová zóna - 
Špitálka a okolí (ateliér ERA, 03/2021). 

Domníváme se, ze zpracování uvedených činností bude mít vliv i na navazující stávající stokovou a 
vodovodní síť, které jsou v majetku Statutárního města Brna a provozování společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, s.p. Pro uvedenou vodohospodářskou infrastrukturu existuje ve městě Brně 
Generel odvodnění města Brna (uvedeny v podkladové části zadání) a s tím související 
matematické modely kanalizační a vodovodní sítě, které spravuje v rámci majetku Statutárního 
města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje. 

Bude mít zpracovatel k dispozici aktuální matematické modely kanalizační a vodovodní sítě, popř. 
jak si zadavatel představuje posouzeni a návrh příslušných dimenzí, pokud nebudou tyto modely k 
dispozici? Bude řešeno samostatnou poptávkou na Správce generelu odvodnění města Brna v 
rámci konzultací nebo jiným způsobem? 

Domníváme se, že je nutné v rámci zadáni nutné přesně a podrobněji specifikovat podklady, které 
bude mít zpracovatel k dispozici pro určeni dimenzí vodohospodářské infrastruktury v řešeném 
území. 

b) V rámci vodohospodářské koncepce řešeného území navrhnout koncepci protipovodňové ochrany 
kanalizační sítě včetně zajištění jejího provozu za povodňových stavů. 

Domníváme se, že uvedená činnost by měla být zpracována komplexně na již fungující, popř. 
připravovanou protipovodňovou ochranu kanalizační sítě, a to i ve vztahu k protipovodňové 
ochraně vodních toků (existují koncepční zpracovaná koncepční řešení protipovodňových 
opatřeních na vodních tocích ve městě Brně). Ze zadání není patrné, zda bude mít zpracovatel k 
dispozici v rámci podkladové části informace ke stávající protipovodňové ochraně kanalizační sítě, 
popř. zda je nutné řešit ve vztahu k tokům. 

Domníváme se, že je v rámci zadání nutné přesně a podrobněji specifikovat, zda bude nutné 
uvedené činnosti zpracovat na již fungující protipovodňovou ochranu. 

c) V rámci Podrobné a krajinářské řešení Brněnské třídy navrhnout trasy, uložení a příslušné dimenze 
kanalizace a vodovodu. 
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Žádáme o vysvětlení požadavku na zpracování uložení kanalizace a vodovodu. Požaduje zadavatel 
tyto činností doložit formou podélných profilů a vzorových výkresů uložení? 

Domníváme se, že je v rámci zadáni nutné přesně a podrobněji specifikovat, zda budou v rámci 
uložení kanalizace a vodovodu zpracovány podélné profily a vzorové příčné řezy. 

d) V rámci Podrobné a krajinářské řešeni Brněnské třídy stanovit rozsah nezbytných (podmiňujících) 
přeložek inženýrských sítí vyvolaných návrhem Brněnské třídy. 

Při zpracování uvedené činnosti bude zpracovatel vycházet pouze z veřejně dostupného podkladu 
„Digitální technická mapa (DTMB)“ nebo je požadavkem zajistit průběh všech inženýrských síti v 
řešeném území formou žádostí na správce a provozovatel veřejné infrastruktury? Zároveň se 
domníváme, že v rámci zpracování studie je zpracovatel schopen zpracovat pouze směrové kolize 
se stávající ostatní infrastrukturou. 

Domníváme se, že je v rámci zadání nutné přesně a podrobněji specifikovat, ze kterých podkladů 
budou vyhodnoceny nezbytné (podmiňující) přeložky inženýrských sítí a zda při určení výškové 
kolize se bude vycházet z normy CSN 73 6005 Prostorové uspořádání síti technického vybavení {v 
případě, že bude požadavek zadavatele na zpracování podélných profilů) 

e) V rámci Podrobné vodohospodářské a krajinářské řešení Brněnské třídy na základě již 
zpracovaných studií podrobněji upřesnit vodohospodářsky a krajinářsky návrh Svitavského 
náhonu a přilehlých veřejných prostranství ve vazbě na Brněnskou třídu v úseku od ulice Zvonařka 
po Přerovskou trať. 

Má zpracovatel na mysli zpracování uvedených činností související s návrhem Svitavského náhonu 
a přilehlých prostranství pouze v rámci vymezené zájmové oblasti v př. 5.1 a pouze ve vazbě na 
Brněnskou třídu nebo až k zaústění do řeky Svratky? 

Domníváme se, že v rámci zadání nutné přesně a podrobněji specifikovat, např. zakreslením do př. 
5.1 Rozsah řešeného území. 

f) V rámci Podrobné vodohospodářské a krajinářské řešení Brněnské třidy pro navržená opatření 
stanovit orientační náklad investičních nákladů. 

Domníváme se, že v rámci zadáni nutné přesně a podrobněji specifikovat na základě jaké c8nové 
soustavy mají být orientační cenové náklady stanoveny. 

Odpověď na dotaz č. 5 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Odpovědi na výše uvedené dotazy pod písmeny a) až f): 

a) Návrh příslušných dimenzí provede Zhotovitel prostřednictvím běžných výpočtových metod, a to 
na základě předem stanovených vodohospodářských bilancí. V případě potřeby budou Zhotoviteli 
poskytnuty aktuální výstupy zpracovávané Aktualizace Generelu odvodnění města Brna (dále jen 
„GOmB“). Výsledný návrh dimenzí předložený Zhotovitelem bude prověřen formou konzultace se 
Správcem GOmB, kterou zajistí Zadavatel. 

b) Návrh protipovodňové ochrany kanalizační sítě a zajištění jejího provozu za povodňových stavů 
má být Zhotovitelem řešen primárně ve vztahu k řešenému území. Návrh komplexních opatření na 
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kanalizační síti zasahující mimo řešené území není předmětem zadání. Jedná se tak zejména o 
obecný návrh ochrany kanalizace proti zpětnému vzdutí a návrh provozních opatření na 
Svitavském náhonu, případně o popis toho, co je potřeba řešit v širším měřítku přesahující rámec 
řešeného území. Zhotoviteli budou v případě potřeby poskytnuty výstupy konzultací doposud 
provedené v rámci Správy GOmB. 

c) V části „Podrobné vodohospodářské a krajinářské řešení Brněnské třídy“ bude návrh obsahovat 
vzorové příčné řezy (uliční profily) a celkové řezy územím, kde budou polohy předmětných sítí 
zaneseny. V rámci návrhu odvodnění a odkanalizování budou doloženy i podélné profily 
navržených kanalizací. 

d) Při zpracování uvedené činnosti bude Zpracovatel vycházet z dostupných údajů od provozovatelů, 
popřípadě normových hodnot. Při použití normových hodnot uložení inženýrských sítí bude 
nezbytné tuto skutečnost uvést a doplnit požadavkem na zpřesnění v rámci navazujícího stupně 
projektové dokumentace. 

e) Činnosti související s návrhem Svitavského náhonu a přilehlých prostranství se týká pouze 
vymezeného zájmového území. 

f) V rámci zadání není nutné stanovovat konkrétní cenovou soustavu, podle které bude orientační 
cenový náklad stanoven. Soustavu si Zhotovitel určí sám a v rámci kalkulace uvede zdroj. 

Dotaz č. 6 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

Příloha č. 3 poptávky k podání nabídky – Návrh smlouvy, kap. IX. Termíny a místa plnění, bod 27, kdy 
zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. části Díla, a poskytovat jednotlivá Související plněni v 
následujících terminech: 
• předat Objednateli Objednatelem odsouhlasenou analytickou část technické studie do 45 dnů 

ode dne účinnosti Smlouvy; 
• předat Objednateli Objednatelem odsouhlasenou kompletní technickou studii do 90 dnů ode 

dne účinnosti Smlouvy. 

Domníváme se, že výše uvedené termíny jsou na zpracování Vodohospodářské studie v požadovaném 
rozsahu nedostatečné. Chtěli bychom zadavatele požádat o sdělení z jakých zkušeností (obdobné 
projekty v obdobném rozsahu) při určení požadovaných termínů vycházel. Požadované termíny plnění 
v rámci požadovaných činností, včetně projednání a zajištění dokladové části dle našich odborných 
zkušeností zcela neodpovídají, zejména pokud je k těmto termínům zhotovitel vázán případnými 
sankcemi uvedenými v kap. XVI. Sankce. 

Odpověď na dotaz č. 6 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Zadavatel se na základě důkladného prověření rozhodl prodloužit dobu plnění projekčních prací 
následovně: 

„Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. části Díla, a poskytovat jednotlivá Související plnění v 
následujících termínech: 
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• předat Objednateli Objednatelem odsouhlasenou analytickou část technické studie do 60 dnů 
ode dne účinnosti Smlouvy; 

• předat Objednateli Objednatelem odsouhlasenou kompletní technickou studii do 180 dnů ode 
dne účinnosti Smlouvy.“ 

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto: 

Lhůta pro podání nabídek:  do 21.02.2022, do 10:00 hod. 

Zadavatel upozorňuje, že místo pro podání nabídek se nemění. 

Přílohy: 

• aktualizovaná Poptávka k podání nabídky 
• aktualizovaný Návrh smlouvy 

V Brně dne 07.02.2022  

____________________________ 
Kancelář architekta města Brna, 
příspěvková organizace 
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o. 
Mgr. Jan Tejkal, advokát 
společník a jednatel 
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