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ŽÁoosľ o PosKYľlĺurĺ lNFoRMAcĺ ole zÁxoľĺn Č. ĺoelĺgsg sb.,
o svoBooľÉľu pŘĺsrupu K lNFoRMecĺnĺ

VáŽený pane magistře,

ve věci VaŠl Žádosti ze dne 12'7.2018, podané podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přĺstupu
k informacÍm, ve znění pozdějštch předpisů (dále jen ,,zákon"), ve které Žádáte o poskytnutĺ informací
týkajĺcích se realizační fáze veřejné zakázky s nŕizvem ,,ZpracovánÍ studie praveditelnosti _ Lanová dráha" , a
to konkrétně:

a) zaslánĺzápisťl z kontrolnĺch dnťl ptněnĺ smlouvy,

b) zaslánĺ předávacĺch protokolťl dle čl. lllodst.2 smlouvy,

c) sděIenĺ o tom, jaké části předmětu ptněnĺ smlouvy již byly sptněny,

d) zaslánĺ doposud splněných částĺ plněnĺ smlouvy, a to:

1) Kapitoly Úvod

2) Kapitoly Analýza výchozĺ stav

3) Kapitoly Analýza přepravnĺ poptávky v osobnĺ dopravě

4) Kapitoly Návrh technických a l:echnotogických variant řeŠenĺ

5) Kapitoly Návrh u admi nistrativrlě-org an izačn ĺho řeše n ĺ

6) Kapitoly Ekonomické hodnacaní

7) Kapitoly Závěr

e) sdélenĺ, jaké připomĺnky měl zadavatełl k jednotlivým ěástem plnění smlouvy,

f) zaslánĺ stanovisek Zoologické zahrady hl' m' Prahy, Prahy 6, Prahy 8 a Prahy _ Troja k navrženým

trasám lanovky. V přĺpadě, že tyto sŕa'noyiska nemá zadavatel k dispozici, tak žádám o'sdělenĺ
dťlvodŮ, proč tyto sŕanoyiska nejsou k diłłpozici,
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g) sděIenĺ, zda byly ke smlouvě uzavřeny nějaké dodatky, ěi jiné dokumenty měnĺcĺ smlouvu. V
přĺpadě že ano, tak žádám o zaslánĺ těchto podkladťl,

h) sdělenĺ plateb, které byly zadavatelem zaplaceny,

Vám tĺmto sdělujeme, Že v mezidobĺ odpadly překáŽky, pro které byla Vaše Žádost v bodech a), b). d), e) a f)
odmĺtnuta, a proto Vašĺ shora uvedené żádosti dodatečně i v těchto bodech vyhovujeme a sdělujemé
následujĺcĺ:

K bodu al: Kopie zápisů zasÍláme v přĺloze.

K bodu b): Kopie protokolů zasíláme v přĺloze'

K bo4u dl: Celá studĺe je veĘně dostupná dálkovým pĺ'ĺstupem na internetových stránkách povinného

subjektu pod následujĺcÍm odkazem: https://pid.cz/wp-content/uploadslsystem/lanova-draha-podbaba-

bohnice-studie-proveditelnosti.pdf?x29026 (přĺpadně ji lze vyhledatna https://www'pid'cz v sekci ,,Ke staŽenĺ''
po zadánĺ klĺčového slova ,,lanová dráha").

K bodu el: objednatel neměl k fĺná]ní verzistudie Žádné výhrady. Přĺpadné přĺpomínky objednatele vznesené

v průběhu zpracovánÍjsou uvedeny v zápisech poskytnutých pod bodem a) shora.

K bodu fl: Veškeré připomínky dotčených subjektů jsou součástĺtextové části studie (srov' zejména str. í37
a násl.).

S ohledem na toto dodatečné poskytnutĺ informacĺ, ohledně kterých byla Vaše Žádost původně zčásti
odmÍtnuta, tak dáváme ke zváŽení případné zpětvzetí VaŠeho odvolánĺ ze dne 20. 8. 2o18' které jste ve věci
podal a o němŽ doposud nebylo odvolacĺm orgánem ľozhodnuto.

S pozdravem

Regionální organizátoľ praż$(é integrované
dopravy' přĺspěvková organ izace

lng. et lng. PetrTomčík
ředitel

Přĺlohy: dle textu
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SIe

PoTVRZENí o pŘroÁľví nín
Obiednatel:

Regionálníoĺganírátor prařské lntegrované dopravy, přĺspěvková organirace

se sÍdĺem Rytířská 406/10, Staré Město, 11o oo Praha 1

łhotoyłtel:

Společnost Egĺs Rail + PRo CEDoP pro pralskou |anovou dráhu Podbaba _ Bohnice,

tvořená vedoucĺm účastnÍkem

PRO CEDOP s.r.o,

se sĺdlem Milady Horákové 8g3,272 01 Kladno, česká republĺka

a účastnĺkem

Egls Rall

se sĺdlem 168-170 Avenue Thíers 69455, Lyon Cedex 06 - FrancÍe,

Pře4.mět,oľedmětu před,ánJ:

Potvrzujeme předánĺ a převzetÍ částl dĺla ,,Stu die proveditelnostĺ lanové dróhy Bohnĺce - Podbaba", dle
článku lll, odst. 1, pĺsm. a) smlouvy mezĺ obJednatelem a rhotovĺtelem - kapítoly !,2, 4 a5,

V Praze dne 25.11.2017

ła obiędnatele: Zą-ebotoyítele;

1t1



HCEDRtr
' eglS ĺ' ';i

poTVRzENí o pŘE'DÁNí oím
Obiednatel:

Regionální organizátor pražské ĺntegrované dopravn přÍspěvková organlzace

se sídlern Rytířská 4o6|Lo, Staré Město, 110 00 Praha 1

Zhotovitel:

Spoleönost Egls Rail + PRo cEDoP pro pražskou Ianovou dráhu Podbaba - Bohnice,

tvořená vedoucÍm ÚčastnÍkem

PRO CEDOP s.r.o,

se sídlem Milady Horákové 893,27201Kladno, česká republika

a účastníkem

Egis Rai!

se sÍdlem 168-u0 Avenue Thiers 69455, Lyon Cedex 06 - Francie,

P ře c m,ě!_eľsdĺn ě tq. ęře{á Ęĺi

Potvrzujeme předání a převzetí části díla ,,ĺtudie provediťelnosti lonové drđhy Bohnice _ Podbabo", dle

článku lll, odst, 1, pÍsm, a)smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem - - doplněnĺ 1. dĺlčího odevzdání
ze dne 25.11.2017

V Praze dneLI2.2OL7

Zg gbEdnatele: Za zhotoviteler
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PoTvtłzENĺ o pŘEnÁľuĺ nĺm
Obiednatel:

Regioná!níorganizátor pľaŽské integrované dopľavy, příspěvková oľgaľlizace

se sÍdlem Rytířská 4o6ho, Staré Město, ].10 00 Praha 1

Zhotoyitell

Společnost Egĺs Rait+ pRo cE,DoP pro pražskou lanovou dráhu Podbabä - Bohnĺce,

tvořená vedoucím účastnÍkenl

PRo CEDOP s.ľ.o,

se sídlem Milady Horákové 8gg,2720L l(ladno, Česká republika

a účastnĺkem

Egis Rail

se sídlem 168-170 Avenue ThÍers 69455, Lyon Cedex 06 - Francie,

Přec] ľět p[gd mlĺlu pk!đn t

Potvrzujeme předání a převzetí částí dĺla ,,Studle proveditelnosti laľlovéi dráhy łohnice - Podbaba,,,
dle článku lll, odst' L, písm, b) smlouvy mezi objednatelem a zl'lotovitęlern, tj. zapracování
přĺpońÍnek objednatele k L' ĺJílčĺmu plněnĺ.

V Praze dne 16,3,2018

ľ.a obíednajp.lg' " ' _.t_^ł^ĺ,ĺfnlo:



egrs BCED@P

PoTVRzENĺ o PŘEDÁruĺ nĺm
ob-íednątel;

Regionální organizátor pražské integrované dopľavy, pÍíspěvková organízace

se sídlem RytÍřská 406/70, Staré Město, L10 00 Praha 1

Zhotovitel;

Společnost Egis Rail + PRo cEDoP pĺo pražskou lanovou dráhu Podbaba - Bohnĺce,

tvořená vedoucím rjčastníkem

PRo cEDoP s.ľ.o'

se sĺd]em Milady Horákové 8g3,27201 Kladno, česká republĺka

a ričastníkem

Egis Rail

se sÍdlem 168-170 Avenue Thiers 69455, Lyon Cedex 06 - Francie,

Pľecl m ě.!před mětv pjedá nĺ:

Potvrzujeme předání a převzetí části díla ,,Studĺe proveditelnosti lanové drdhy Bohnice - Podbaba",

dle článku lll, odst. J., písm. c) smlouvy mezi obJednatelem a zhotovitelem, tj. dopracování a předání

konečné verze studie.

,.ľ' .l'.#.t,'...-',dne?,(:łr.ł.Q.!.ł

7.a obie-dnatele: Zą zhqlavltelei

.
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Sŕuďĺe proveďĺtełnosti tanové dráhy BohnÍce -
Podbaba

Zápis z pľacovnĺho jednání

Dne 22.1L.2017

Místo: RoPlD

PřÍtomnl:

L.

4,

5.

_Zn_gbĺednatelę:

2

3

informoval o stavu zpracování studĺe' Upozorniĺ, Že vzhledem k pozdnímu předání
dů|ežitých vstupłi, konkrétně výstupů z dopravního modelu (předáno až í.'11), čímž
objednatel včas nedostál své povinnostivypl'ŕvající z článku l, odst.4 sĺnlouvy o dílo (,,SoD',}
došlo k narušení stanoveného harmonogramu zpracovánĺ. Výstupy z modelu jsou zásadní
vstup pro zpracování dÍla.

"ělĺl, že i přes tuto skutečnost dodavatel dodá část díla dle článku lll, odst. 1, písm.
a) SoD (,,J.' dÍlčí odevzdání") v řádném termínu v soutadu se SoĐ konkrétně do 25.11.20L7
s tím, Že ovšem z důvodu zpožděnÍ na straně obJednatele nelze zajistit pro 1. dílčí odevzdánÍ
stanovlska, popř' doporučení dotčených městských částĺ (Praha 6, Praha 8 a Praha-TĄa}a
Zoologické zahrady hl' m. Prahy.'- 

dále informoval, že k dnešnímu dníjiž byly výše uvedené dotčené subjekty ostoveny
s pozvánkou k projednání záměru ĺanové dráhy.

l konstatoval, že bere informaci zhotovitele na vědomía konstatuje, že dodavatel
splnll svojj upozorňovacÍ povinnost.

požádal, aby byl objednatel informován o termĺnech projednánĺ s dotčenými
subjekty,jakmile budou zjeJlch strany potvrzeny. V případě, že by se zástupce objednatele
nemoh| účastnit projednání, objednatel Žádá, aby byl bez zbytečného odkladu o stanoviscích,
příp' doporučenĺch äotčených subjektů ínfoľmován.

Za-Zhotovitele:



Ôŕ\ lc\-,V I Lt ECEDK/P

Sŕuďle proveditelnosti lanové dráhy Bohnice -
Podbaba

Zápis z pľacovního jednání

Dne 3.4.2018

Místo: RoPlD

Přítomnĺl

]'. Zpracovatel informoval, že TSK resp. zadavatel ratím neposkytl podrobné výstupy

z dopravního modelování potřebné pro zpracování kapitoly Ekonomického hodnocení. Tyto

podklady, potřebné pro dokončenĺ kapitoly 3 (a následně 6 a 7), měly být dle smlouvy

zabezpečeny objednateĺem. Upozornil, že bude-li toto zpoždění překračovat 21 dnů, bude

muset být posunut termín pro finální odevzdání, a to o dobu, o kterou budou tyto podklady

opožděně odevzdány.
2. Proběhla diskuse o modelování přepravní poptávky pro jednotlivé varĺanty. zadavatel

souhlasí s modelováním pouze čeľvené varianty (neprojednatelnost nebo nepřijatelnost

ostatních varĺant). Zpracovatel přĺpraví pro zadavateletext s poŽadavky na TSK'

3. Zadavatet Žádá, aby rozpracovaná studie byIa projednána také s DP HMP. Zpracovatel

rozešle pozvánkv oro or aĺlrh^^ qožné termíny s ohledem na žádoucí

účast p. ľl

4. zadavatelżádá, aby rozpracovaná studíe by|a zaslána k připomínkám také lPR HMą Mč
Pľaha 7 a MHMP _ odbory strategíckých investĺc a dopravních agend, Zpracovatel

akceptova L

5. Zpracovatel upozornil, že dle smlouvy má být minimálně MČ Praha 6,8 a Troja a Zoo zaslána

k připomínkám rovněž ifinálníverze studĺe. Zadavatel si je tohoto vědom, aĺe vzhledem

k tomu, že nelze vyloučít zpoždění z důvodu pozdního poskytnutí výstupů dopravnĺho

rnodelu, považuje vůči dotčeným subjektům za Vstřícné jĺm v dostatečném předstihu zaslat

studii i bez ekonomického hodnocení (které pro ně nenÍ pravděpodobně zásadní informací),

tak aby měly dostatek času na prostudování studíe a její projednání ve svých orgánech'

6' zadavate! Žádá, aby do Analytické části (reference z jĺných měst) byly zařazeny další
přĺklady, zejména a) Větruše, ÚuL u1 stávajĺcĺ lanovka v Zoo c) případně dalšív zahraníčí.

Zpracovatel akceptova l,

7. Zadavatel žádá, aby ve studii bvlo více rozvedeno srovnání s (kohkurenční) variantou

tramvajové tratě, například formou MKA, SWAT apod., a to včetně provozního pohledu

(linkové vedení, obracení souprav' operativní řÍzení). Zadavatel poskytne podklady.

Zpracovatel akceptoval, Zadavatel dale žádá, aby byla prověřena propustnost křižovatek

Vítězné náměstía Prašný most z důvodri zvýšeného počtu trarnvajových spojů i

pravděpodobně zvýšených intenzĺt lAD. Zpracovatel uvedl, Že toto nenÍ součástí díla dle SoD,

ale přesto se v rámci HMG studie pokusí toto zpracovat' Zadavatel doporučĺl se obrátÍt na

TsK s ž'ádostí o spolupráci.



BCED@P
8. Zadavatel upozornií, že mr}že být rozporována prostorová kolizi s územní rezervou pro

tramvajovou trať u mezistanice v Zoo. Zpracovatel vvsvětlĺl, že posun stanirp na sever je
obtížný, kvůli soukromému pozemku Výšenístanice
nad úroveň tramvajové tratí bude znamenat zvysenl ln a především většĺ dopad na krajinný
ráz, který zde může být krítickým faktorem projednatelnostĺ. Zároveň však technické řešení
průchodu tramvajové tratě v předmětném místě není stabilĺzované (povrchové x
podpovrchové), takže by mohlo b'ŕt předčasné záměľ lanovky zatěžovat složitějším řešením.
Například při předpokladu podpovrchového vedení trarnvajové tratĺ lze objekt stanlce
lanovky navrhnout se stavebnÍ připraveností (základnová deska)' Zadavatel popsaným
límitům v území rozumí, navrhuje v textové částĺ uvést, že koordĺnace obou záměrrl bude
řešena v navazujícím stupni (DUR). Cílem by měla být bezkoliznos! eventuálně, aby v případě
výstavby tramvajové tratě za předpokladu následného odstranění stavby lanové dráhy byla
minimalízována doba výluky do zprovozněnítramvajové tratě. Cílem studie je však zejména
připravít podklad pro změnu ÚPD a tam je možné vyhradĺt takové plochy, aby šlo realizovat
každý ze záměrů'

9. Zpracovatel seznámil zadavatele se stanovískem PVS/PVK k průchodu naa ÚČov (uylo
rozesláno dříve), které je negativní, resp. požaduje (tj. doporučuje) řešít mj, ochranu
cestujících v lanovce v případě výbuchu plynu v ÚČov' ole podkladů od PVS/PVK však
havarĺjní zóna Účov při takovém scénaří zahrnuje řadu obytných domů v Praze 6, cestujÍcí v
současné veřejné dopravě atd' Zpracovatel přípraví a po konzultaci s RoPlD zašle dopĺs na
PVS/PVK s žádostí o konzultaci, jak je v současnosti řešena ochrana těchto obyvatel a

cestujĺcích v tram a vlacích'
10' Zadavatel žádá, aby součástí odevzdánĺ byl i podélý profĺl lanové dráhy, Zpracovatel

akceptuje.

].1. Zadavatel dále požádal průběžně a krátkou cestou informovat o veškeré komunikaci mezí
zpracovatelem a připoľnínkujícími subjekty.

Seg

Za zadavatele: Za zhotovitele:
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Sťuďle provediŕelnosti lanové dráhy BohnÍce -
Podbaba

Zápis z pracovního jednání

Dne 6.6.201.8

Místo: RoPlD

Přĺtomni

1. Zpracovatel ĺnformoval o stavu zpracování studĺe. odkázal na pracovní jednán í se

zadavatelem dne 3.4'20].8 na RoPlD, kde informovaĺ o zpoždbvánĺ výstupů od partnera
zadavatele'TSK Praha. Podrobný uýstup z dopravního modelu v rozsahu potřebném pro

zpracováníCBA byl přislÍben do konce 3/20L8, ale byl dodán ze strany TSK až ].0'5.2018.

Upozornĺl, že pro odevzdánĺ konečné verze studie, tj' včetně kapitol 3,6 a 7 je tento vstup
nezbytný, a tedy že zadavatel včas nedostál své povinnosti vyplývajícíz článku l, odst. 4
smlouvy o dílo (,,SoD").

2. Jak vyplrývá z SoD, počínaje J.8,3.20L8 začala běŽet lhůta pro dopracovánÍ konečné verze
studie. Zpracovatel připomněl, že první použítelné výsledky modelovánídodala TSK

až 1'0'5'20J.8, tedy studii proto bude možné dokončÍt až nejpozději do t'0.8.20].8.

3. Zpracovatel dále upozornil, že výsledky modelování obdržené od TSK zatím neobsahují
informace o převedených cestujících z lAD na studovaný záměr lanové dráhy' Tato

skutečnost zatím zpracovateli nebrání pracovat na kapĺtoĺe Ekonomĺcké hodnocení (tj.

vyhodnotĺt prozatím přínosy z převedených cestujících v rámci MHD), ale pro fĺnální verzi
budou data o lAD potřebná.

4' Zadavatel uvedl, že bere ínformacĺ zhotovitele na vědomí a konstatuje, že dodavatel splnĺl

svoji u pozorňovacÍ povínnost,

5' Zadavatel apeloval na zpracovatele, aby navzdory objektivně zapříčiněnému zpožděnĺ vyvinul

maximálnÍ úsilí k dokončenÍ studÍe dříve než v termínu prodlouženém o předmětných 53 dní.

6' Zadavatel dále požádal prriběžně a bez zbytečného odkladu ĺnformovat o veškeré komunĺkaci

mezí zpracovatelem a TSK.

zeŻądavalele: Za zhotovĺtele;

ľ
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StudÍe proveditelnostÍ lanové ďráhy B'ohnice -
Podbaba

Zápis z pracovního jednání

Dne 28.6.2018

Místo: RoPlD

Přítomnĺ:

1,. Zpľacovatel informoval o stavu zpracování studie' odkázal na pracovnÍjednání
se zadavatelem dne 6.6.2018 na ROPlD' Hlavním problémem je, že subjekt pověřený
zadavatelem (TsK) do dnešnĺho dne nedodal informace o počtu převedených cestujících
z lAD na studovaný záměr lanové dráhy, tak jak je uvedeno v čl. l ods' 4 sm louvy. Zhotovítel
na předchozÍch jednánÍch uvedl, že tyto podlĺlady je nutné odevzdat kompletní nejpozději do
21 dnů od zahájení třetí, fĺnálnÍ etapy studie, tj' do 8.4. Zhotovitel upozornil objednatele, že
z důvodu opožděnís dodáním informacÍje nutné prodloužit lhůtu pro dokončení plnění díla
nejméně o měsíc od dodání chybějících dat, a to z toho důvodu, že tyto podkladyjsou nutné
pro dokončení kapitoly 3 studĺe'

2. Zadavatel požádal o informace o aktuálních výsledcích ekonomĺckého hodnocení záměru.
Zpracovatel zrekapitulovaljaké vstupy byly pro CBA použity. Výsledky ekonomĺckého
vnitřního výnosového procenta jsou bez započtenÍ vlivu převedené dopravy z lAD
nedostatečné, tj. ElRR je pod hodnotou5%.Zpracovatel informoval,Želze předpokládat, že
po započtení přínosů souvisejících s lAD bude hodnota ElRR alespoň 5 % dosaŽena'

3. Zadavatel sděĺil, že zahĺnutívýsledků modelování lAD je nezbytné, a to jak z hlediska
naplněnĺ požadavků smlouvy o dílo, tak z hledíska dosaŽení účelu smlouvy (nalezenÍ

ekonomicky ęfektĺvní varĺanty předmětného záměru, který je pro zadavatele prĺorítou).

4. Zpracovatel sdělĺl, že absence výše uvedených dat představuje překážku řádného dokončení
díla ve smyslu s 2594 zákona č.89l20L2 Sb. (Nový občanský zákoník) a proto musí pľerušĺt

zpracovánítéto části dÍla' Zhotoviteĺ upozorňuje objednatele, že z důvodu opoŽdění
s dodáním ÍnformacÍje nutné prodloužĺt lhůtu pro dokončenÍplněnídíla nejméně o měsÍc

od dodání chybějících dat, a to ztoho důvodu, Že tyto podkladyjsou predispozicĺ pro

dokončení kapitoly 6 a 7 studĺe (včetně projednání s dotčenými subjekty)'
5. Zadavatel uvedl, že 6ere ínformaci zhotovitele na vědomÍ a konstatuje, že dodavateĺ splní|

svoji upozorňovací povinnost'

6. Zadavatel dále požádal průběžně a bez zbytečného odkladu ĺnformovat o veškeré komunikaci

mezi zpracovatelem a TSK.

Za zadavatele:



E,CED&P

Ża zhotovitele;



egrs ncEDreP

SÍuďla proveďÍtelnosti lanové dráhy Bohnice -
Podbaba

Zápis z pracovního jednání

Dne 30.7.2018

Místo: RoPlD

Přítomni;

1"' Zpracovatel Ínformoval, že dne 27,7 'zol8 obdržel od TSK finální verze přepravnĺ prognózy.
Rychle provedená aktualízace CBA dává kladné výsledky ekonomického hodnocení, U. ElRR
nad 5 %, některé Varianty i výräzně. Zhotovítel informoval, že z důvodu prodlení
s odevzdáním podkladů pro kapitolu 3 studie je nutné přĺměřeně prodloužĺt celkovou lhůtu
pro dokončení dĺla nejpozději do 3J..8.2018.

2. Zadavatel poděkoval za rychlé zapracovánÍvýsledků z modelovánÍ lAD.
3' Zadavatel uvedl, Že je potřeba studii v této finální verzi znovu rozesĺat všem ve smlouvě o dĺlo

(SoD) uvedeným dotčeným subjektům, tj. MČ Praha 6, 8 a Troja a Zoo Praha, protože SoD
vyžaduje, aby se tyto subjekty mohly vyjádřít k fĺnálníverzí studÍe včetně ekonomického
hodnocení a závěru.

4. Zadavatel a zpracovatel se shodli, že vzhledem ktomu, že dotčené subjektyjiž studíi obdrželĺ
k připomínkám (kromě předmětných kapĺtol) začátkem května t'r., bude postačovat 14denní

lhůta pro uplatnění přlpomínek.

--{
Za zadavatele: Zazhp:tqyĺte_le:


