Odpověď na dotaz uchazeče
k veřejné zakázce na služby zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zpracování projektu NOVÉ ZÁZEMÍ PRO JSDH RYCHNOVEK – ZVOLE
Dotaz č. 1
V požadavku je, že projektová dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou pro
městské inženýrství. Nejde prosím o chybu? Běžný požadavek je autorizovaná osoba pro
pozemní stavby.
Odpověď:
PD může být zpracována jakoukoli autorizovanou osobou, oprávněnou k dané činnosti, tedy
nikoli pouze autorizace pro městské inženýrství.
Dotaz č. 2
Jak moc je daná studie závazná? Na projektování hasičských zbrojnic platí ČSN 73 5710
Požární stanice a požární zbrojnice. Zaslaná studie tuto normu nerespektuje.
Například dle čl. 9.3 Šatny se navrhují s průchozími sprchami mezi čistou a špinavou šatnou
(hygienická smyčka). Pro každého hasiče se vyčleňuje samostatná skříňka zvlášť na pracovní
a zvlášť na civilní oděv. => Šatna je pouze jedna, bez sprch = Nutno udělat další šatnu a
sprchy. Dispozici je tedy nutno velmi předělat.
Na tyto požadavky jsou navázané dotace. Například zde strana 15:
https://www.hzscr.cz/soubor/vyzva-v3-2020-stavba-7490380-pdf.aspx.
Tyto požadavky nejsou dodrženy. Je pravda, že některé body jsou přísnější než norma
(například požadované plochy), ale hygienická smyčka je i v normě a je vyžadována.
U dotací na hasičské zbrojnice jsou tyto požadavky dost přísně vyžadovány. Jde nám o to, jak
moc je tedy studie závazná.
V návrhu je dále uvažováno s cisternou šířky 2300 mm. Přitom běžná tatra má 2500 mm (a
navíc ještě zrcátka). Vrata musí být širší o 850 mm, tj. jsou malá.
Z výše uvedeného plyne, že by se studie musela dost upravit a jde nám o to, jestli je to
přípustné. Pokud navíc nedodržíme požadavky dotace od ministerstva vnitra, tak nelze o
tuto dotaci žádat. Možná budou ještě jiné možnosti, např. IROP apod.
Pro jakou kategorii jednotky má být hasičská zbrojnice (JPO II nebo JPO III či jiná)?
Odpověď:
V bodě 2 Výzvy k podání nabídek je uvedeno, že studie je podkladem pouze orientačním a
budou na ní dále prováděny úpravy dle pokynů zadavatele. Rozhodujícím a neměnným
kritériem je velikost garáží a dále omezení v zastavěné ploše s ohledem na stávající platný
územní plán. Limitující je samozřejmě také cena stavby.

Co se týče požadavků normy ČSN 73 5710, už z názvu akce je patrné, že se nejedná o klasickou
hasičskou zbrojnici. Bude sloužit pro jednotku SDH Zvole, která je zařazena v JPO - V, ale nebude
to jediná náplň budovy. Možnost získání dotace z titulu MV zadavatel prověřoval, ale s
ohledem na četnost výjezdů jednotky je pro hasičský sbor dotace v podstatě nedosažitelná.
Proto studie nerespektuje plně požadavky normy.
Co se týče velikosti vrat atd., studie určitě není v tomto směru závazná a v rámci řešení konečné
dispozice dojde určitě k úpravám, které bude zadavatel (tak jak je uvedeno ve výzvě a v bodech
2.3 a 2.4 závazného vzoru SoD) během pracovních schůzek nad projektem s vítězným
projektantem řešit.
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