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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE  ZNAČKA VYŘIZUJE V  PRAZE  DNE

       90 /07/s Ing. Hejl 28.2.2007

Věc: podání informací dle zák. 106/1999 Sb. - poskytnutí informací k výběrovému řízení na
vyhledávací studii „Obchvat městské části Praha - Suchdol  Silnice II/241

Vážený pane Lormane,

k Vaší žádosti o zaslání informací týkajících se samotného výběrového řízení Vám sděluji:

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládala cena díla (vyhledávací studie) vyšší než 2 miliony
Kč bez DPH provedla Rada MČ Praha Suchdol v červnu 2006 výběr zhotovitel formou
průzkumu trhu. Poptány byly čtyři firmy (Atelier DUK , Mott MacDonald, Promika a Ing.
Zvoník)  přičemž jedna firma na poptávku vůbec nereagovala, jedna navrhla termín realizace
zakázky v podzimních měsících roku 2006 a třetí potvrdila příjem poptávky s tím, že zjišťuje
ceny subdodávek a cenou nabídku nám nakonec nezaslala. Jako jediná nám kompletní
nabídku zaslala firma  Mott Macdonald.
Následně Rada MČ Praha-Suchdol uložila  Ing. Skálovi a Ing. Hejlovi  projednat s firmou
Mott MacDonald rozdělení studie na dvě etapy. Následně  Rada MČ Praha Suchdol schválila
zadání odborné studie „Obchvatu MČ Praha - Suchdol - Silnice II/241“ v ceně 120.000,- Kč
bez DPH
Jak jsme Váš již v minulých dopisech informovali, byla s firmou Mot MacDonald  uzavřena
smlouva 57/2006 a vyfakturovaná  částka 142800,- s 19% DPH uhrazena koncem září.
Městská část Praha Suchdol v tuto chvílí nepředpokládá vyplacení žádné další částky, neboť
není uzavřen v této věci žádný další smluvní vztah.

S pozdravem Petr Hejl
starosta MČ Praha - Suchdol

Přílohy: - poptávky vyhledávací studie
- kopie nabídky včetně rozpočtu od firmy Mott MacDonald
- kopie faktury od firmy Mott MacDonald - č. 2006146
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V PRAZE  DNE

Ing. Hejl 12. června 2006

Poptávka vypracovaní  vyhledávácí studie přeložky komunikace II/241 -
obchvatu Suchdola - Kamýcká .

Vážený pane architekte,

prosím o zaslání nabídky na vypracování "Vyhledávácí studie přeložky komunikace II/241 -
obchvatu Suchdola - Kamýcká"

Obchvat by měl být veden z Kamýcké před benzinovou pumpu jižním směrem na křižovatku s ulicí
Štěpnice (připojení Horoměřic a Lysolají), jižně od areálu ČZU po severním okraji zahrádkářské
kolonie a školních pozemků k ulici Sídlištní.

ve variantě 1) - po Sídlištní na křižovatku s ulicí Kamýcká / Suchdolská a dále po Kamýcké směrem
do Prahy 6

ve variantě 2 ) - cca 850m dlouhým tunelem pod zástavbou v ulici Hřebenová východním směrem do
prostoru bývalé odstavné plochy autobusu MHD a napojení do komunikací na předmostí mostu přes
Vltavu.

Řešení, která nejsou součástí vyhledávací studie přeložky komunikace II/241 - obchvatu Suchdola -
Kamýcká :
Most přes Vltavu ze Sedlce do Bohnic do ulice K Pazderkám. Most je na levém břehu  napojen
točivou komunikací o 270°přes železniční trať do ulice Podbabské směrem do Prahy. Dále je
v předmostí vedena tramvajová trať Dejvice - Podbaba a z předpolí mostu do Bohnic a Kobylis a
druhá větev do Suchdola po Kamýcké. - viz schéma z vyhledávací studie tramvajové trati Dejvice -
Suchdol - var. D popř. (C)

Prosím o zaslání cenové a termínové nabídky.

Děkuji a zdraví

Petr Hejl
zástupce starosty MČ Praha Suchdol

Atelier DUK
Ing.arch. Petr Preininger
Kováků 2
Praha 5
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V PRAZE  DNE

Ing. Hejl 29. května 2006

Poptávka vypracovaní  vyhledávácí studie přeložky komunikace II/241 -
obchvatu Suchdola - Kamýcká .

Vážený pane inženýre,

prosím o zaslání nabídky na vypracování "Vyhledávácí studie přeložky komunikace II/241 -
obchvatu Suchdola - Kamýcká"

Obchvat by měl být veden z Kamýcké před benzinovou pumpu jižním směrem na křižovatku s ulicí
Štěpnice (připojení Horoměřic a Lysolají), jižně od areálu ČZU po severním okraji zahrádkářské
kolonie a školních pozemků k ulici Sídlištní.

ve variantě 1) - po Sídlištní na křižovatku s ulicí Kamýcká / Suchdolská a dále po Kamýcké směrem
do Prahy 6

ve variantě 2 ) - cca 850m dlouhým tunelem pod zástavbou v ulici Hřebenová východním směrem do
prostoru bývalé odstavné plochy autobusu MHD a napojení do komunikací na předmostí mostu přes
Vltavu.

Řešení, která nejsou součástí vyhledávací studie přeložky komunikace II/241 - obchvatu Suchdola -
Kamýcká :
Most přes Vltavu ze Sedlce do Bohnic do ulice K Pazderkám. Most je na levém břehu  napojen
točivou komunikací o 270°přes železniční trať do ulice Podbabské směrem do Prahy. Dále je
v předmostí vedena tramvajová trať Dejvice - Podbaba a z předpolí mostu do Bohnic a Kobylis a
druhá větev do Suchdola po Kamýcké. - viz schéma z vyhledávací studie tramvajové trati Dejvice -
Suchdol - var. D popř. (C)

Prosím o zaslání cenové a termínové nabídky.

Děkuji a zdraví

Petr Hejl
zástupce starosty MČ Praha Suchdol

PROMIKA
Ing. Míka
Milady Horákové
Praha 6
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V PRAZE  DNE
Ing. Hejl 3. května 2006

Poptávka vypracovaní  vyhledávací studie přeložky komunikace II/241 - 
obchvatu Suchdola - Kamýcká .

Vážený pane inženýre,

prosím o zaslání nabídky na vypracování "Vyhledávací studie přeložky komunikace II/241 - 
obchvatu Suchdola - Kamýcká"

Obchvat by měl být veden z Kamýcké před benzinovou pumpu jižním směrem na křižovatku s ulicí
Štěpnice (připojení Horoměřic a Lysolají), jižně od areálu ČZU po severním okraji zahrádkářské
kolonie a školních pozemků k ulici Sídlištní. 

ve variantě 1) - po Sídlištní na křižovatku s ulicí Kamýcká / Suchdolská a dále po Kamýcké směrem
do Prahy 6

ve variantě 2 ) - cca 850m dlouhým tunelem pod zástavbou v ulici Hřebenová východním směrem do
prostoru bývalé odstavné plochy autobusu MHD a napojení do komunikací na předmostí mostu přes
Vltavu.

Řešení, která nejsou součástí vyhledávací studie přeložky komunikace II/241 - obchvatu Suchdola -
Kamýcká :
Most přes Vltavu ze Sedlce do Bohnic do ulice K Pazderkám. Most je na levém břehu  napojen
točivou komunikací o 270°přes železniční trať do ulice Podbabské směrem do Prahy. Dále je
v předmostí vedena tramvajová trať Dejvice - Podbaba a z předpolí mostu do Bohnic a Kobylis a
druhá větev do Suchdola po Kamýcké. - viz schéma z vyhledávací studie tramvajové trati Dejvice -
Suchdol - var. D popř. (C)

Prosím o zaslání cenové a termínové nabídky.

Děkuji a zdraví

Petr Hejl
zástupce starosty MČ Praha Suchdol

Mott MacDonald Praha
Ing. Strnad
Národní 15
Praha 1








