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„Parkoviště u II. ZŠ v ul. J. A. Komenského“
„Parkoviště ul. Pod Stadionem II a Kpt. Nálepky“
„Rekonstrukce vstupů do vnitrobloku Hradčany – ul. K. Čapka, Milevsko“

2.Důvodová zpráva
OISM předkládá RMM ke zvážení řešení parkování před II. ZŠ v ul. J. A. Komenského. Je
zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení ze září
2017 od Ateliéru MAAT se sídlem v Táboře. Projekt však není zpracován v souladu s územní
studií Veřejného prostranství ulice Komenského ze srpna 2018 (časově studii předcházel) a
dále nevyhovuje aktuálním dotačním podmínkám, které umožňují podpořit dotací vybudování
propustných zpevněných povrchů (výzva č. 119 Operačního programu životní prostředí
/OPŽP/, aktivita 1.3.2. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu). Na budování
propustných zpevněných povrchů lze získat dotaci až do výše 30% způsobilých výdajů.
OISM tedy doporučuje nechat zpracovat nový projekt, který bude v souladu jak
s vypracovanou územní studií ze srpna 2018, tak s podmínkami výzvy č. 119 OPŽP.
OISM již vyzvala projektanty k podání cenové nabídky na projektovou dokumentaci na akci
„Parkoviště u II. ZŠ v ul. J. A. Komenského“ dle výše uvedeného. Protokol o vyhodnocení
zakázky tvoří přílohu č. 5 tohoto materiálu.
Současně bylo provedeno VŘ i na akci „Parkoviště ul. Pod Stadionem II a Kpt. Nálepky“. VŘ
bylo vyhlášeno také dle pravidel OPŽP a v souladu se zpracovanou územní studií. Protokol o
vyhodnocení zakázky tvoří přílohu č. 6 tohoto materiálu. Tato akce je zařazena v rozpočtu
města Milevska na rok 2019, ovšem v nedostatečné finanční výši.
OISM předkládá RMM materiál ke schvální rozpočtových změn, které umožní projektové
dokumentace zadat. Dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je
k následnému podpisu smluv pověřen vedoucí OISM.
Dále je RMM předkládáno na vědomí přepracování PD na akci „Rekonstrukce vstupů do
vnitrobloku Hradčany – ul. K. Čapka, Milevsko“ dle stanoviska OŽP (vodoprávní úřad
požaduje přehodnotit odvodnění nově zpevněných ploch v souladu se stávající legislativou.
Dle platných předpisů v oblasti vodního hospodářství a prováděcích předpisů ke stavebnímu
zákonu nelze dešťové vody napřímo zaústit do splaškové/jednotné kanalizace. Je nutno
prioritně řešit zadržování nebo vsakování dešťových vod na pozemku stavebníka). Jelikož se
jedná o značný zásah do PD, projektant Pavel Dvořák žádá o finanční kompenzaci za práce
spojené s přepracováním. Tento projekt byl vyhodnocen jako nevhodný pro žádost o dotaci do
výzvy č. 119 OPŽP.
Zpracoval, dne: Filip Stejskal, 17.05.2019
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