PD Cyklostezka Chotěboř - Bílek
1. Zadávací dokumentace – textová část
1.1 Jedním z podkladů pro vypracování PD bude studie Ing. Tomáše Štefánka z r. 2016. V tomto řešeném
úseku bylo v roce 2021 provedeno geodetické zaměření a mapový podklad bude se studií poskytnut
zpracovateli PD. Tyto podklady počítají se slepým ramenem zakončeným točnou. S přihlédnutím
k šířce pozemku v majetku města a členitosti terénu bude na vybraném zhotoviteli, zda využije
navrženou točnu nebo přijde s jiným funkčním řešením.
1.2 Studie pro nástup na cyklostezku není zpracována. Město Chotěboř předpokládá jako vhodné místo
využít parkoviště v lokalitě průmyslové zóny. Dále pokračovat podél trati vlečky k místu, odkud je
zpracována studie Ing. Štefánka a zde navázat na tuto trasu. Bude tedy nutné vytvořit vyhledávací
studii, na jejímž základě bude stanovena trasa cyklostezky a vykoupeny potřebné části pozemků od
soukromých majitelů – zobrazeny fialově v grafické příloze č. 1. V současné době probíhají jednání o
výkupu pozemků s jejich majiteli.
1.3 V blízkosti vjezdu do bývalého vojenského areálu Bílek navrhnout propojení nové cyklostezky se
současnou místní komunikací – grafická příloha č. 2.
1.4 Projektová dokumentace, bude obsahově odpovídat aktuálnímu dotačnímu titulu Fond Vysočiny,
Cyklodoprava a cykloturistika 2021 (https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02801?kat=9&
s=aktivni) a obsahovat všechny potřebné formy výstupu pro účely této dotace.
2. Obsah PD
2.1 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Projektová dokumentace (ÚR + SP) – všechny SO

Polohopisné a výškopisné zaměření (doměření části)
Veškerá inženýrská činnost a projednání
Inženýrsko-geologický průzkum a dendrologie
Vyhledávací studie
Dokumentace EIA – pro zjišťovací řízení
Vydané společné povolení s nabytím právní moci

2.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Projektová dokumentace (ÚR + SP) – všechny SO
Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
Veškerá inženýrská činnost a projednání

3. Termín plnění

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Vyhledávací studie
PD pro vydání společného povolení (ÚR + SP)
Projednání dokumentace
Podání kompletní PD s žádostí o společné povolení
PDPS včetně rozpočtu a společného povolení s nabytím právní moci

V Chotěboři 20.09.2021

do: 05.11.2021
do: 04.02.2022
do: 03.05.2022
do: 04.05.2022
do: 31.08.2022

