
OBEC JÍLOVIŠTĚ 

Pražská 81 

252 02 Jíloviště 

Č.j.: O-15/2020/OÚ 
Oprávněná úřední osoba: ing. Vladimír Dlouhý, e-mail: dlouhv@jiloviste.cz, Elektronická podatelna: 
urad{a),jiloviste.cz, ID datové schránky obce: e8rbs4j 

V Jílovišti dne : 26.2.2020 

Poptávka ceny za zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na 

rekonstrukci ulic: 

Lomená, Jíloviště 

Souběžná, Jíloviště 

Stávající komunikace jsou situovány na pozemcích parc.č - viz přiložený pasport. v k.ú. Jíloviště ve vlastnictví 
obce a soukromých vlastníků (katastrální mapa v příloze). 

Komunikace jsou obousměrné a slepé, povrch částečně zpevněný (asfalt). Na komunikaci je napojeno 12 objektů 
rodinných domů v ulici Lomená a 1 O v ulici Souběžná. 

Obsah projektové dokumentace: 

• PD pro stavební povolení - Rekonstrukce povrchu komunikace - skladba s živičným povrchem (provoz
standardního vozu pro odvoz komunálního odpadu) včetně rekonstrukce vjezdů a vstupů na soukr.
Pozemky. Veřejné projednání jednotlivých vjezdů s majiteli pozemku, přizpůsobení dokumentace

• PD odvodnění - tj. řešení odvodu a likvidace srážkových vod
• Řešení režimu pohybu chodců (např. komunikace v obytné zóně, jednostranný chodník apod. dle

doporučení projektanta)
• Řešení parkovacích stání pro návštěvníky
• Řešení dopravního značení
• Řešení veřejného osvětlení
• Geodetické zaměření
• Nabídka ceny za kompletní inženýring, získání stavebního povolení
• Rozpočet, výkaz výměr

V nabídce prosíme nabídnout tyto varianty: 
1/ cena za oba projekty 
2/ cena za projekt Lomená a cena za projekt Souběžná každý zvlášť 

Termín zaslání cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace: do 30.3.2020 

Termín odevzdání projektové dokumentace: do 31.8.2020 

Další informace vám poskytne paní místostarostka- RNDr. Jana Malá, tel.: 602 232 842, mail: mala@jiloviste.cz 

starosta Jíloviště 

IC: 00241334 Tel./fax: +420 257 730 274 
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Bankovní spojení: CS Praha-4309731379/0800 



PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Obec: Jíloviště 

Název ulice: LOMENÁ 

délka komunikace 

šířka komunikace (průměrná) 

plocha komunikace (m2) 
délka chodníku vpravo 

délka chodníku vlevo 

šířka chodníku vpravo 

šířka chodníku vlevo 

plocha chodníku celkem (m2) 

zatřídění komunikace 

povrch komunikace 

- obousměrná, slepá

- bez MHD

- oboustranná zástavba

192 
7,5 

1440,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

místní komunikace/účelová komunikace 

asfalt/ zpevněný=štěrk+tráva 

- zpevněný kryt v celé délce po položení inženýrských sítí, v druhé části zpevněný povrch=štěrk+tráva

číslo pozemku 

vlastník 

222/8,222/1 0,222/15,222/14,222/13,221/7,221/5 

Skřidlovský+Skřidlovská, Tvrzská, o\oe.C)_ 
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PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Obec: Jíloviště 

Název ulice: SOUBĚŽNÁ 

délka komunikace 

šířka komunikace (průměrná) 

plocha komunikace (m2) 

délka chodníku vpravo 

délka chodníku vlevo 

šířka chodníku vpravo 

šířka chodníku vlevo 

plocha chodníku celkem (m2) 

zatřídění komunikace 

povrch komunikace 

- obousměrná, slepá

313 

6 

1878,00 

0,00 

80,00 

0,00 

1,00 

80,00 

místní komunikace 

betonové panely / recyklát 

- jednostranná zástavba v části, zbytek oboustranná

- bez MHD

číslo pozemku 

vlastník 

155/31, 155/40, 155/10, 155/22 

Obec Jíloviště 
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