ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Sídlo:

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Miroslavem Vlasákem CSc., ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

IČO:

01312774

DIČ:

CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

KoPÚ Vernýřov, KoPÚ Tupadly u Čáslavi, KoPÚ Lipina u
Zruče nad Sázavou

Sp. značka / evid. číslo VZ

4VZ21189/2014-537101

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 49 zákona č.137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, jako
zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 1. 7. 2015 žádost dodavatele o dodatečné
informace.
Zadavatel v zákonné lhůtě poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Dotaz č. 1
Počítá se v rámci návrhu PSZ s obnovou retenční schopnosti údolních niv v souladu s rámcovou
směrnicí vodní politiky (2000/60/ES)?
Odpověď na dotaz č. 1
Směrnice 2000/60/ES (dále jen „Rámcová směrnice“) stanovuje rámec pro ochranu a podstatné
zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a ekosystémů vázaných na vodní prostředí, pro
jejich ochranu před poškozováním a pro dlouhodobé zabezpečení udržitelného využívání vodních
zdrojů. Dle Rámcové směrnice se zpracovávají plány povodí, přičemž v národní legislativě je
plánování v oblasti vod zakotveno v hlavě IV zákona č. 254/2001 Sb.
V současné době probíhá aktualizace plánů povodí pro období 2016 – 2021, konkrétně příprava
Národních plánů povodí a Plánů dílčích povodí. Národní plány povodí schvaluje vláda, a to nejpozději
do 22. 12. 2015. Tyto plány stanoví souhrny programů opatření, které jsou nutné k dosažení cílů a
stanoví strategii jejich financování. Souběžně se ve vzájemné koordinaci zpracovávají Plány pro
zvládání povodňových rizik.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel doporučuje, aby se zpracovatel KoPÚ při
návrhových pracích řídil Rámcovou směrnicí a zákonem č. 254/2001 Sb., a do návrhu PSZ zapracoval
skutečnosti uvedené ve výše uvedených plánech povodí.
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Dotaz č. 2
KoPÚ Tupadly – je intravilán obce ohrožen přívalovými povodněmi? V kladném případě žádáme o
informaci, zda je stanoven neškodný odtok, pro který by měl být navržen retenční prostor nad obcí.

Odpověď na dotaz č. 2
Intravilán obce Tupadly není ohrožen přívalovými povodněmi.

S pozdravem

V Praze dne 7. 7. 2015

………………………………….
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
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