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Věc: Doplnění zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vrtaná 
studna – zdroj užitkové vody“. 
 
Na základě upozornění jednoho z oslovených projektantů upřesňujeme zadávací dokumentaci a 
návrh smlouvy. 
 
V části II. bod 3) Zadávací dokumentace doplňujeme: 
Místo provedení díla:  

Katastrální území: Újezd u Brna [773905] 
Parcelní číslo: 322/4 a 322/8 (příp. 322/7) 
Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha 

 
 
Vrtaný průměr předpokládáme 140 mm (příp. 160 mm podle doporučení zhotovitele. 
Neposoudíme, vhodnost průměru pro případný vrt do hloubky 100 m). 
 
Materiál provedení výstroje studny – tlakové PVC. 
 
Položka nabídkové ceny Provedení hydro-geologického průzkumu – předpokládáme nutnost 
hydrogeologického posouzení vhodnosti lokality na zdroje podzemní vody před provedením vrtu 
v souvislosti s požadovaným odběrem vody. Dále v této souvislosti předpokládáme nutnost 
zajištění posudku pro vydání územního, stavebního povolení a povolení k nakládání s podzemními 
vodami. 
 
Zajištění povolení dle § 14 Zákona o vodách – dílo se nachází v rozlivové oblasti Q100 a kousek od 
aktivního záplavového území. V širším pohledu je lokalita k.ú. nedaleko od oblasti s čerpáním 
minerální vody Šaratice.     

http://www.ujezdubrna.cz/
mailto:info@ujezdubrna.cz


                 Město Újezd u Brna 
                 Komenského 107                                  544 224 218 
                             IČ: 00 28 27 40                                   Fax: 544 224 778 
                                                                                           datová schránka: iu3b65f 
                             http://www.ujezdubrna.cz/               e-mail:  info@ujezdubrna.cz 
                                       

 
 

 

 
https://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/ozp/zaplavova_uzemi/Litava-
aktualizace2012/Litava_AZ2_2012_Ujezd.pdf 
 
Odběr vzorku vody a provedení rozboru dle vyhl. MZČR 252/2004 Sb. – je dostačující tzv. krácený 
rozbor. 
 
Sledování okolních vodních zdrojů – vliv vrtu na vrtané a hloubené studny na okolních pozemcích.  
 
Technologie pro čerpání vody: 

• Voda bude pod tlakem čerpána do dvou nadzemních nádrží umístěných u 
předpokládaného místa vrtu – p.č. 322/5.  

• Zdroj elektrické energie je na p.č. 322/3. 

• Zhlaví studny předpokládáme v provedení plast. 
 
Čl. VIII. Profesní způsobilost, písm. c) se upravuje na následující znění: 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje: 
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o Osvědčení o odborné způsobilosti autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik 
oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. 

o Oprávnění k činnosti k vrtání vrtů s délkou nad 30 m. 
o Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem – podzemní práce. 

Předchozí konkrétní osvědčení byla uvedená omylem.  
 
 
  
 
V Újezdě u Brna 24.4.2020 
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