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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚPLNÉ AKTUALIZACE 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ ORP 

KRÁLÍKY 

1. Identifikace zadavatele 

Název zadavatele: Město Králíky 

IČ zadavatele: 00279072 

DIČ zadavatele: CZ00279072 

Sídlo zadavatele: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Jana Ponocná, starostka obce 

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Chládková 

Telefon: 465 670 762 

E-mail: l.chladkova@kraliky.eu 

 

 

2. Vymezení předmětu nabídky 

Aktualizace zpracovaných územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) obce s rozšířenou 
působností Králíky, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen stavební zákon). Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vyhotovení 
aktualizace ÚAP správního území obce s rozšířenou působností Králíky, a to dle vyhl. č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška), a to včetně rozboru udržitelného 
rozvoje, SWOT analýzy a kompletní výkresové dokumentace. 
 

 



Vymezení území: 
Předmětem řešení UAP je správní území obce s rozšířenou působností (ORP) Králíky. Řešené 
území zahrnuje 5 obcí včetně Králík a tvoří jej 23 katastrálních území. Celková plocha území 
je 15 864 ha (158,64 km2).  Území je součástí Pardubického kraje (Pk), leží na jeho hranici 
s krajem Olomouckým (Ok), část hranice řešeného území tvoří státní hranice s Polskou 
republikou. 
 
Správní území města Králíky-  osm katastrálních území  - Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, 
Horní Lipka, Červený Potok, Dolní Hedeč, Králíky, Heřmanice u Králík, Prostřední Lipka.  
Správní území obce Červená Voda – osm katastrálních území – Bílá Voda, Červená Voda, 
Dolní Orlice, Horní Orlice, Mlýnice u Červené Vody, Mlýnický Dvůr, Moravský Karlov, 
Šanov u Červené Vody 
Správní území obce Lichkov – jedno katastrální území - Lichkov 
Správní území obce Mladkov – tři katastrální území – Mladkov, Petrovičky u Mladkova, 
Vlčkovice u Mladkova 
Správní území obce Dolní Morava – Dolní Morava, Horní Morava, Velká Morava 
 
Správní území ORP Králíky navazuje na správní obvody obcí s rozšířenou působností 
Žamberk (Pk), Lanškroun (Pk), Zábřeh (Ok) a Šumperk (Ok). Na polské straně hranic je 
správním centrem město Międzylesie. 
 
 

3. Podklady předané zadavatelem zpracovateli úplné aktualizace 

územně analytických podkladů:  

- Úplná aktualizace územně analytických podkladů správního území ORP 
Králíky z roku 2010 (tyto údaje budou poskytnuty jen zpracovateli a nesmí být 
poskytovány dalším osobám) 

- Údaje o území zaslané úřadu územního plánování poskytovateli údajů (ve 
smyslu §27 zákona č. 183/2006 Sb.) do 4. 5. 2012  

- V případě potřeby budou předány územně plánovací dokumentace obcí ve 
správním území ORP Králíky 

- Na základě průzkumů území, dostupných informací např. statistických údajů 
zhotovitel zjistí další sledované jevy dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
(povinný výčet sledovaných jevů) 

 
Veškerá data od zadavatele nesmí být předána třetím osobám a mohou být použita 
výhradně k tomu účelu, ke kterému byla vydána. 
 

4. Doba a plnění zpracování 

Lhůta realizace: 
Úplná aktualizace územně analytických podkladů správního území ORP Králíky bude 
zpracována a odevzdána pořizovateli nejpozději do 15. 11. 2012 
 

 

 

 



5. Kriteria hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle:  
- Nejnižší cenová nabídka 

 
 

6. Kvalifikační požadavky  

 

Uchazeč musí v nabídce doložit: 
 
a)  Kopii příslušného oprávnění k podnikání. Předložení příslušného oprávnění 

k podnikání a autorizace vztahujícího se k předmětu veřejné zakázky (např. 
živnostenský list) a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku 
uchazeč zapsán. 

b) Seznam projektů obdobného charakteru (ÚAP příp. ÚPP, ÚPD) zpracovaných 
uchazečem za posledních pět let. 

 

 

7. Požadavky na obsahové členění nabídky na zpracování úplné 

aktualizace územně analytických podkladů ORP Králíky  

Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce a bude obsahovat:  
 
• jméno obchodní firmy, její právní formu, sídlo, IČO, telefonní/faxové spojení, datum 
zpracování  nabídky, razítko uchazeče a podpis statutárního orgánu uchazeče; 
 
• celkovou nabídkovou cenu, uvedenou v Kč, která musí být definována jako „nejvýše 
přípustná“, cena bude rozdělena na cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH. Tato cena bude 
obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této zakázky a nelze ji 
v průběhu zakázky měnit. 
 
• Celková cena bude rozdělena a specifikována dle jednotlivých etap, ze kterých se 
zpracování zakázky skládá. 
 
• Písemný návrh smlouvy respektující zadané podmínky vymezené v předchozích bodech 
podepsaný oprávněnou osobou.  
 
• Termín plnění: do 15. 11. 2012. 
 
• seznam projektů ÚAP zpracovaných uchazečem za posledních 5 let. 

 

 



8. Požadavky na předání ÚAP správního území obce s rozšířenou 

působností Králíky 

Úplná aktualizace UAP ORP Králíky bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 
183/2006Sb. a vyhláškou č. 500/2006Sb. 
 
Územně analytické podklady budou zpracovány v digitální podobě (technologie GIS) s 
využitím datového modelu firmy Hydrosoft Veleslavín. Data budou předána v digitální 
(formát *.shp) a tištěné podobě. 
 
Výstupy projektu budou odevzdány v digitální i tištěné podobě v následujících formátech: 
 
Textová část: *.doc, *.pdf 

- Součástí odevzdané textové části bude podrobná metodika pořizování ÚAP 
včetně pracovních postupů. 

Grafická část:  
- Výkres hodnot území 1: 10 000 
- Výkres limitů využití území 1: 10 000 
- Výkres záměrů na provedení změn v území 1: 10 000 
- Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 1: 10 000 

 
Grafická část bude odevzdána ve formátech *.pdf a *.tiff, *.shp 
Tištěné výkresy budou rozděleny do několika mapových listů, zároveň bude předán i klad 
mapových listů 
 
Údaje o území: budou dodavatelem převedeny do formátu ESRI shapefile (*.shp), a v tomto 
formátu odběrateli předány. (údaje o území budou předány 1x na samostatném datovém nosiči 
ne společně s textovou a grafickou částí) 
 
Celý projekt bude odevzdán ve 4 vyhotoveních, jak ve formě tištěné, tak na datovém nosiči 
 

9. Způsob a místo podání nabídky 

Nabídky předkládejte v uzavřených obálkách nejpozději do 4. 4. 2012 do 12:00 hodin na 
podatelně Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. Obálku označte 
„Úplná aktualizace územně analytických podkladů správního území ORP Králíky“ 
„NEOTEVÍRAT“. 

Obálky s nabídkami budou výběrovou komisí otevřeny dne 4. 4. 2012 v 15:00 hodin 
 
 
Jana Ponocná v.r. 
starostka města Králíky 
 
V Králíkách dne 9. 3. 2012 
 
 
 

 


