
        

  
Městský úřad Králíky Č. J.: 10392/2017/OVTS/PV 

Odbor výstavby a technické správy EV. Č.: 11388/2017 

Velké náměstí 5, 561 69  Králíky VAŠE ZN./ZE DNE: 14.08.2017 

 SPISOVÝ ZNAK: 84.1 SK .ZNAK/ LHŮTA: S/5 

 Adresát: STRAN DOKUMENTU: 2 STRAN PŘÍLOH: - 

                     Xxxxxxxxxx VYŘIZUJE: Herbert Holly 

                      Xxxxxxxxxxxxx TEL.: 465 670 752 

                      Xxxxxxxxxxxxx E-MAIL: h.holly@kraliky.eu 

  V Králíkách 17.08.2017 

 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění 

 

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Dotaz č.1 

1) Jak je možné, že v nabídce, smlouvě a dodatku č. 1 ze dne 31. 08. 2015 je uváděna 

tvarovka BLUTOP, potrubí BLUTOP, ale položeno je potrubí AZZURRO C40 

s cementovou výstelkou vyráběné v Indii? 

Odpověď: 

Dle zákona o veřejných zakázkách nemůže nařizovat zadavatel konkrétního výrobce. 

Zhotovitel může použít alternativní výrobky odlišné od zadávacího výkazu výměr 

při zachování shodných nebo lepších parametrů.  

Dále sdělujeme, že hlavní projektant v technické zprávě projektové dokumentace navrhl 

provést vodovodní řád z ocelolitinového potrubí DN 100 s vnější protikorozní ochranou. 

Vnitřní výstelka bude navržena buď z PUR nebo jiné adekvátní náhrady.  

 

Dotaz č.2 

2) Jaký je rozdíl ceny, mezi smluvně podloženým materiálem a ve skutečnosti 

položeným?  

Cena navrženého materiálu předložená zhotovitelem do výběrového řízení je shodná jako 

cena zhotovitelem vyfakturována po dokončení výstavby vodovodního přivaděče.  

 

Dotaz č.3 

3) Žádám o zaslání pravidelných laboratorních rozborů vody, a to jak na vstupu 

(vodojem Dolní Hedeč), tak i na výstupu (Vodojem Červený Potok)? 

Protokoly rozborů vody z vodovodního přivaděče Dolní Hedeč – Červený Potok povinný 

subjekt nedisponuje.  

 

 

 



 

 

Dotaz č.4 

4) Žádám o zdůvodnění navýšení ceny o 502.808 Kč bez DPH, dodatku č. 1 v obj. 002 

Zatřídění zemin, obsyp zeminou? 

Při přípravě projektové dokumentace projektant provedl několik kopaných sond pro určení 

třídy horniny pro hloubení rýh pro pokládku budoucího vodovodního řádu. Na základě 

provedených sond stanovil výkopové práce v hornině třídy 3. Při samotné realizaci stavby 

docházelo při hloubení rýhy pro pokládku vodovodu i k těžbě horniny třídy 4. Během obsypu 

potrubí bylo třeba tento vytěžený materiál vytřídit od kamenů a opětovně použit. 

 

 
„Otisk razítka Město Králíky“ 
 

Petr Venzara, v.r.  
vedoucí Odboru výstavby a technické správy 

 


